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Ülésezett a közgyűlés
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Megújult a kresz-park

Kerékpárokat is kaptak az ovisok

Garabonciás Napok
7. oldal

Fodor Zsóka a Ridikülben
15. oldal

startra kész a Békéscsabai Médiacentrum kft.
Rövidesen televízióval és új hírportállal jelentkezik lapunk új kiadója

A nyáron ötvenkét közlekedési táblát helyeztek ki a Penza-lakótelepen található KRESZ-parkban, szeptember
végén pedig a korábban erôsen megkopott burkolati jeleket is felfestették.
A megújult KRESZ-parkot Bíró
Csaba, a körzet képviselôje,
Tóth László rendôr alezredes,
a városi baleset-megelôzési
bizottság ügyvezetô elnöke
és Nagyné Kerekes Anikó, a
Penza Lakótelepi és Dr. Becsei Oszkár Utcai Óvoda vezetôje adta át a gyerekeknek.
– Amikor felmértük, mire
van szükség az itt élôk mindennapjainak jobbá tételéhez,
akkor merült fel a KRESZ-park
felújításának igénye – jegyezte
meg Bíró Csaba, aki megköszönte Somogyi Zoltánnak
a park megtervezését, majd
ajándékot adott át a gyerekeknek. Tíz darab futóbiciklit
és hat kerékpárt hozott, amelyeket a Penza ovi tárol, de ha
más óvodák csoportjai jönnek
a KRESZ-parkba gyakorolni,

elôzetes egyeztetés alapján ôk
is megkaphatják a bicikliket.
Tóth László rendôr alezredes felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy ha nem
értik a táblák jelzéseit, kérjenek segítséget, és beszéljék
meg egymással, hogy milyen
új tudással gyarapodtak a
KRESZ-parkban. A sérülésmentes közlekedéshez a bizottság nevében kerékpáros
bukósisakot adott át a gyerekeknek. Nagyné Kerekes Anikó köszönetet mondott a park
felújításáért és az ajándékokért, majd hozzátette: azon
lesznek, hogy a békéscsabai gyerekek a biztonságos
környezetben minél jobban
elsajátítsák a KRESZ és a helyes közlekedés alapjait.
Mikóczy Erika

Biztonságos körülmények közt tanulhatják a szabályokat

A közgyûlés március 26-án döntött arról, hogy az önkormányzat hozza létre a százszázalékosan tulajdonában álló Békéscsabai Médiacentrum Kft.-t. A céget áprilisban jegyezték be, a
médiacentrum ügyvezetôje Opauszki Zoltán, fôszerkesztôje
Bali-Hatala Boglárka lett. Az elmúlt idôszakban elkezdôdött a
szervezômunka, elkészült az üzleti terv, amelyet részletekbe
menôen októberi ülésén tárgyal meg Békéscsaba képviselôtestülete. Októbertôl a Békéscsabai Médiacentrum Kft. adja
ki lapunkat, a Csabai Mérleget, a szerkesztôség Békéscsabán a Szabadság tér 20–22. szám alatt található. Rövidesen
elindul a médiacentrum új hírportálja, a www.behir.hu, október végétôl pedig várhatóan megkezdi sugárzását a 7.TV. A
részletekrôl Opauszki Zoltánt kérdeztük.
– Több településen évek
óta mûködik médiacentrum,
városunkban viszont csak az
elmúlt egy évben vetôdött fel
ennek az ötlete. Milyen céllal
jön létre Békéscsabán a médiacentrum?
– Az ország több nagy városában kereskedelmi és közszolgálati televíziók is mûköd-

nek egymás mellett. Az elmúlt
idôszakban került a felszínre,
hogy Békéscsaba az egyetlen olyan megyei jogú város,
ahol nincs önkormányzati
tulajdonban lévô helyi, közösségi, közszolgálati televízió. A
város éppen ezért az elmúlt
években jelentôs forrásokat
áldozott arra, hogy felületeket

vásároljon a médiában, és így
az elektronikus csatornákon is
tájékoztathassa a lakosságot.
A mai trendek azt mutatják,
hogy a magyar helyi média
világában egyre inkább teret nyer az a forma, amelyet
itt is kialakítunk. Az integrált,
komplex médiastruktúra magában foglalja az írott sajtót,
a közösségi, közszolgálati
televíziót és az online felületek mûködtetését, mégpedig
összehangolt módon. Már a
kft. létrehozásakor megfogalmaztuk, mit szeretnénk megvalósítani, szeptemberi beszámolónkból pedig kiderül,
hol tartunk most. Célunk volt,
hogy a vagyonkezelô kiadásában megjelenô városi újság,
a Csabai Mérleg átkerüljön a
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. szervezetéhez. Célunk volt

továbbá egy új internetes portál mûködtetése és egy önkormányzati televízió létrehozása
is.
– A Csabai Mérleg éppen
most volt 24 éves, internetes portálja 4 éve mûködik. A
nyomtatott lap megmarad, a
www.csabaimerleg.hu oldalt
viszont rövidesen felváltja a
médiacentrum induló új hírportálja, a www.behir.hu. Ezt
szinte magától értetôdônek
vette a többség, a városi, közösségi, közszolgálati televízió
létrehozása viszont alaposan
megmozgatta a csabaiak fantáziáját.
– A médiacentrum kialakításának legmarkánsabb
eleme a közösségi, közszolgálati televízió létrehozása.
Folytatás a 11. oldalon →

Megerôsítették a burkolatot, szélesítették az utat
Átadták a 47-es felújított szakaszát Békéscsaba és Orosháza között
Békéscsaba és Orosháza között 34,4 kilométeres szakaszon
újult meg a fôút. Szeptember 24-én ünnepélyes keretek között
adták át a szakaszt, ahol tavaly júliusban indult az építkezés,
melynek során megerôsítették a burkolatot, szélesítették az
utat és felújították a MÁV vasúti felüljárót Szarvas–Mezôhegyes vasútvonal felett. A fôúttal párhuzamosan 28 kilométeres szakaszon kerékpárút készült, a meglévô tömegközlekedési megállóhelyeket pedig 25 helyen korszerûsítették,
a peronok és a pályaszerkezet is teljesen átépült.

Békéscsaba és Orosháza között 34,4 kilométeres szakaszon újult meg a fôút

A mintegy 8,9 milliárd forintból
megvalósult beruházás kivitelezôje a Colas Út Zrt. és a
Duna Aszfalt Kft. konzorciuma
volt – ismertette a részleteket
az átadón Loppert Dániel, a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. kommunikációs igazgatója.
Vantara Gyula országgyûlési képviselô, megyei fejlesztési
biztos beszédében kiemelte: a
most elkészült szakasz nagy

hálózati jelentôségû. Amellett,
hogy összeköti Debrecent,
Békéscsabát és Szegedet,
érinti Szerbia és Románia határ menti térségeit is.
Gajda Róbert megyei kormánymegbízott arról beszélt,
hogy gazdasági szempontból
fontos Békés megye infrastruktúrájának fejlesztése, és
kulcskérdés, hogyan lehet
megyén belül kisebb régiókat összekötni. A kerékpárút

építésével kapcsolatban hozzátette: azt szeretnék elérni,
hogy Békés megyében minden települést meg lehessen
közelíteni kerékpárúton is.
Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere szerint is
fontos a Szeged felé vezetô
út felújítása. A két megyeszékhely összekötése mellett ez a
Budapest felé vezetô alternatív útvonal egy szakaszának
érdemi fejlesztése is egyben,
ami könnyebbséget jelenthet
mindaddig, míg az M44-es
megépül. Az ünnepségen
Zsiga György, a Colas Út Zrt.
vezérigazgatója kiemelte: a
Debrecentôl induló 225 kilométeres nyílt hálózatú fôút Magyarország leghosszabb két
számjegyû útja.
Varga Dia
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Csabai Mérleg

V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
A szeptember 29-ei közgyûlést követôen Szarvas Péter
polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az
LMP és a DK képviselôi értékelték a közgyûlést és az ott
elhangzottakat.
Szarvas Péter:
Ez volt eddig a legmeghökkentôbb pillanat
Szarvas Péter a közgyûlés után
elmondta, polgármesteri idôszaka legmeghökkentôbb pillanataként élte meg, amikor
megtudta, hogy a Fidesz-frakció
távolmaradásával meghiúsítja a
kihelyezett közgyûlés megtartását Jaminában.
– A Fidesz-frakció ezzel a lépésével megakadályozta, hogy
a jaminai lakosok testközelbôl
hallják, lássák a közgyûlés, illetve a képviselôk munkáját. Ezzel Szarvas Péter
nemcsak a többi képviselôt, hanem az érdeklôdôket, a polgármesteri hivatal munkatársait és
a szakértôket is megsértették – fogalmazott a polgármester.
A Csaba kártya elfogadását nem szavazta meg a közgyûlés.
A városvezetô szerint egy jól elôkészített anyag került a testület
elé, azokat a javaslatokat is beépítették, amelyeket a fideszes
képviselôk tanácsoltak. Megjegyezte: nem tudja, ilyen ellenállás esetén van-e értelme újra elôterjeszteni a kezdeményezést.
A kistérségi társulást érintô üggyel kapcsolatban kiemelte: a jelenlegi képviselôk közül 2006 és 2014 között is sokan ott voltak
a testületben, nem érti, korábban miért nem gyakorolták ellenôrzési jogkörüket. Leszögezte, a rendezett állapotok érdekében a jövôben is azon dolgozik majd, hogy hasonló problémák
ne merüljenek fel.
A polgármester örömmel konstatálta, hogy a közgyûlés elfogadta a TOP-fejlesztések részdokumentumait. A Magyar Labdarúgó Szövetség országos programjához kapcsolódóan Szarvas
Péter megjegyezte: fontos, hogy ezek a létesítmények megépüljenek, mert kevés jó minôségû pálya van a városban. A polgármester az önkormányzati telkekkel kapcsolatban kiemelte, ezek
közül többet is értékesíthetnek a közeljövôben, amelybôl 150
millió forintos bevételt realizálhat majd az önkormányzat.
Fidesz: Igent mondunk az egész város fejlesztésére!
Szeptember 24-én lett volna a közgyûlés soros ülése, amelyet a polgármester áttett szeptember 30-ára, aztán a kérésünkre 29-ére. Ráadásul a facebookról értesültünk elôször
arról, hogy Jaminába hívja össze a közgyûlést – kezdte dr.
Ferenczi Attila frakcióvezetô a Fidesz tájékoztatóját.
– A polgármester azt mondta, hogy a Fidesz nemet mondott
Jaminára, ezt élesen és markánsan visszautasítjuk. A Fidesz
nem mond nemet sem Jaminára, sem a Lencsésire, Megyerre,
Fényesre vagy Gerlára, sem a városra. Amire a Fidesz nemet
mondott, az folyamatosan a PR-ral foglalkozó városvezetés.
Nemet mondunk az indokolatlan költségekre, ami a kitelepüléssel jár, és nemet mondunk az egyeztetés hiányára. Amire
viszont igent mondunk, az a város 150 éves hagyománya, miszerint a díszteremben vannak az ülések. Igent mondunk az
egész város fejlesztésére és a korrekt együttmûködésre – szögezte le dr. Ferenczi Attila, hozzátéve, hogy 2011–2014 között,
a Fidesz városvezetése alatt 670 millió forintot fordított jaminai
fejlesztésekre az önkormányzat, a szennyvízberuházással
együtt pedig több mint 4 milliárd ez az összeg.
– Úgy tûnik, mintha a polgármester úr még mindig nem
hitte volna el, hogy megnyerte a választást, PR-kodik, pedig
dolgozni kellene inkább. Jaminában a feltételek nem adottak
a közgyûléshez, és egy közgyûlésen ki sem fejthetik véleményüket a lakosok. Legyen ott fórum vagy közmeghallgatás –
mondta Hanó Miklós alpolgármester.
Dr. Ferenczi Attila beszélt arról, hogy korábban mindig szakmai beszámolókat kaptak a kistérségtôl, mígnem a múlt évben
bekérték a pénzügyi beszámolót, és elkezdtek tüzetesebben
vizsgálódni. Ezzel szemben a polgármester idén júniusban
még olyan elôterjesztést hozott a közgyûlésre, mely szerint ott
minden rendben van, aztán pár nap múlva mégis a „vizsgálatok élére állt”. Hanó Miklós hozzátette: a jogi ügyrendi bizottságnál a vizsgálatok határidejét a jelek szerint azért kellett
novemberre áttenni, mert a szükséges anyagokat nem kapták
Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs
szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõkészítés:
A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezetô: Opauszki Zoltán. Fôszerkesztô: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. Telefon:
20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206.

meg idôben. Megjegyezte: nem PR-kodni kell, hanem dolgozni, hogy elôre
tudjon lépni a város.
A Csaba kártyával
kapcsolatban elmondták, az ebben a formában
önkormányzati kedvezményeket nem tartalmaz,
75 vállalkozásra épít, de Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila
nem lehet tudni azt sem,
hogy a vállalkozók milyen mértékû kedvezményeket tudnak
majd adni a Csaba kártya révén.

Kozma János, a vagyonkezelô vezérigazgatója lesz az ügyvezetô. Mint mondta, nem támogatja a korábbi cégvezetô további
foglalkoztatását semmilyen formában sem a város cégében.
– A kistérségi vizsgálattal kapcsolatban továbbra is folytatódik a parttalan, személyeskedô vita. Meg kell várni a jogi szakértôk állásfoglalását, és az ô javaslataik alapján meg kell tenni
a szükséges lépéseket – vélte a képviselô.
Szabóné Kocziha Tünde szerint a Csaba kártyával kapcsolatos döntéssel a polgármestert büntették az ellene szavazó
képviselôk. Mint fogalmazott: a Fidesz önös politikai célból
kétszer is szembe ment a csabaiak érdekeivel, vagyis kétszer
rúgott öngólt magának.
LMP: Fontos ügyek csúsztak októberre

MSZP: Párbeszédre van szükség
A közgyûlés mûködôképességének biztosítása
a várost vezetô polgármester és a többséget
adó Fidesz-frakció közös
felelôssége, ehhez felelôsségteljes gondolkodás, valamint párbeszéd
és megegyezésre való
törekvés is szükséges – Fülöp Csaba és Miklós Attila
hangzott el az MSZP közgyûlés utáni tájékoztatóján.
Miklós Attila beszélt arról, hogy a kistérség ügyeivel foglalkozó belsô vizsgálat még nem készült el teljesen, így a jogi,
ügyrendi és ellenôrzési bizottság sem tudja az önkormányzat
által felkért saját szakértôjével megvizsgáltatni az anyagot,
ezért határidô-módosítást kértek a testülettôl.
– A részjelentések döbbenetes megállapításokat tartalmaznak. 16 esetben biztosan elmaradt a törvényileg elôírt közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezettségvállalásokat, a
teljesítéseket és a kifizetéseket pedig kaotikus állapotok jellemzik a szakértôk szerint – mondta a képviselô. Az MSZP a
közgyûlésen keresztül kérte a kistérségi tanácsot, hogy a jövôben a 100 ezer forintot meghaladó kifizetések esetén a megbízott írásban igazolja a szerzôdés szerinti teljesítést. Fülöp Csaba beszélt arról, hogy az egyik kft. már felmondott szerzôdései
is újabb meglepetésekkel szolgáltak, hiszen a jogszerûtlenül
kötött, továbbá a nagyfokú ár- és értékaránytalanságra hivatkozva megszüntetett megállapodások, számításai szerint ös�szesen bruttó 115 millió forintot tettek ki.
A képviselôk beszéltek arról, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program nyújtotta lehetôségek új fejôdési
pályát jelentenek Békéscsabának. A munkahelymegtartó képesség, a vállalkozásfejlesztési intézkedések és az energetikai
beruházások növelni fogják városunk gazdasági potenciálját,
de a siker érdekében egyeztetésekre és a tervek mielôbbi kidolgozására van szükség.
A Csaba kártyával kapcsolatban elmondták: egy városkártya rendszer kialakítása, amely jelentôs kedvezményeket
nyújthat az igénybe vevôknek, mindannyiunk érdeke. Ehhez
azonban tovább kell fejleszteni az induló elképzeléseket, hogy
a csabaiak valóban azt kapják a kártyától, amit vártak.
Jobbik: Öngólt rúgott a helyi Fidesz
Fekete betûkkel fog bekerülni a békéscsabai
közgyûlések történetébe
az idei szeptember 29-e.
Példátlan, hogy a helyi
Fidesz frakciója bojkottálta a képviselô-testület
Jaminába összehívott
ülését – fogalmazott Szabóné Kocziha Tünde a Szabóné Kocziha Tünde
Jobbik tájékoztatóján.
– Megdöbbentônek és felháborítónak tartom, hogy a politikai érdekeket egy közgyûlési többség ilyen módon is a választók, a békéscsabai polgárok érdekei fölé képes rendelni.
Tiszteletlenség volt ez a viselkedés mind a jaminai lakosokkal, mind Barcs Józsefnével szemben, aki ezen alkalommal
vette volna át a város kitüntetését – fogalmazott Szaboné Kocziha Tünde.
Kiemelte: ez a magatartás az ellenzék egyes képviselôire is
igaz, akik legtöbbször inkább a polgármester, és nem a kormánypárt ellenzékeként viselkednek. A politikus szerint el kell
fogadni, hogy a közgyûlés összehívására a polgármester jogosult, nem köteles senkivel sem egyeztetni.
A képviselô elmondta, hogy a temetkezési kft. eddigi ügyvezetôjének megválasztását a korábbiakban nem támogatta,
és utalt arra, hogy az elmúlt években számos szabálytalanság
került nyilvánosságra. Beszélt arról, hogy most 2016 végéig

A város vezetôi vannak a lakosokért és nem fordítva – indította
október 1-jei sajtótájékoztatóját
Takács Péter.
Az LMP képviselôje támogatja
azt, hogy a megválasztott képviselôk tartsák a kapcsolatot a
lakosokkal, de mint mondta, ennek olyan bevált formái vannak,
mint a lakossági fórumok, közmeghallgatások.
– A polgármester tarthat kihelyezett vezetôi értekezleteket is Takács Péter
az éppen adott településrészen,
ha tényleg közelebb akarja hozni a lakosságot a döntéshozáshoz. Ha azonban marad az eddigieknél, ahhoz kellô komolysággal és elôkészülettel kell hozzáállni – fogalmazott. A politikus azt is elárulta: kezdeményezi a város jegyzôjénél, hogy
módosítsák az Szervezeti és Mûködési Szabályzatot. Javaslata
szerint a közgyûlés évente egyszer, szeptemberben kihelyezett
ülést tarthatna, ezt leszámítva az ülések helye Békéscsaba Város Polgármesteri Hivatala lenne.
Takács Péter elmondta: mivel csak az elôterjesztések felét
tárgyalták, ezért olyan fontos ügyek csúsztak októberre, mint
például Békéscsaba lakáskoncepciója. Örömmel vette azonban, hogy felgyorsultak a városban a gazdasági típusú telekértékesítések és fontos napirendi pontnak nevezte a terület- és
településfejlesztési operatív programot is.
A Csaba kártyával kapcsolatban a képviselô azt mondta,
hogy erre a célra a lakcímkártya is megfelelne, és hogy a mostani elôterjesztésbôl nem egyértelmû, kik fogadják majd el a
kártyát és az milyen kedvezményre jogosít. Úgy vélte, a kártya
ötlete ennél többet ér.
DK: Ötpárti egyeztetésre lenne szükség
A Demokratikus Koalíció választókerületi elnöksége döbbenetét fejezte ki a szeptember 29ei, Jaminába tervezett közgyûlés
meghiúsulása miatt – kezdte a
DK tájékoztatóját Kaposi László.
Szarvas Péter polgármestert
a helyi Fidesz-frakció távolmaradással bojkottálta, ami a képviselô szerint várható volt. Mint
mondta: az elôzô napi bizottsági
ülésen már érezhetôen „szokatlan dologra” készültek a jobbol- Kaposi László
daliak.
– A Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerint a polgármester választja meg a közgyûlés helyszínét. Szarvas Péter Jaminában elmondta, nem érkezett elôzetesen jelzés arról, hogy
a fideszes képviselôk aznap távol maradnak, a helyi Fidesz
azonban késôbb ezt cáfolta. Ez kérdéseket vet fel – mondta
a DK képviselôje, hozzátéve: az ilyen magatartást nem tartja
elfogadhatónak.
Kaposi véleménye szerint elôre látható volt, hogy káoszt
fog okozni egy független polgármester és a fideszes többség
szembenállása. Javaslata szerint független és ötpárti egyeztetésre lenne szükség, hogy elkerüljék a jaminai közgyûléshez
hasonló eseteket.
A DK-s képviselô arra is emlékeztetett, hogy az aznap délután megtartott közgyûlésen csupán a napirendi pontok felérôl
tárgyaltak. A többi az októberi közgyûlésre marad, így megnehezedik a testület és az önkormányzat munkája is. Kaposi
László kitért a kistérségi társulás és intézményeinek ügyére,
mint mondta, 16 esetben történt közbeszerzési mulasztás,
voltak más hiányosságok is, és a vizsgálat még nem zárult le.
Végül a békéscsabai hajléktalanszálló állapotára hívta fel a figyelmet: mint mondta, az épület katasztrofális állapotban van,
egy új hajléktalanközpont oldaná meg ezt a problémát.
Varga Dia, Kovács Dávid, Mikóczy Erika
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
Nem volt határozatképes
a közgyûlés Jaminában

TOP-fejlesztések

Elfogadták az átdolgozott részdokumentumokat

Szeptember 29-én délelôtt 10 órára, Erzsébethelyre, a Jaminai Közösségi Házba hívta össze a közgyûlés soros ülését
Szarvas Péter polgármester. A Fidesz-frakció a korábbi soron
kívüli közgyûlésen, Hanó Miklós alpolgármester pedig nyílt
levélben is kérte, hogy a polgármester ne szakítson a hagyományokkal, a közgyûlést a díszteremben tartsák meg.
Szeptember 29-én délelôtt
a közösségi házban ott volt
Szarvas Péter polgármester,
Nagy Ferenc alpolgármester,
eljöttek a polgármesteri hivatal munkatársai, de rajtuk kívül csak a Miklós Attila, Fülöp
Csaba (MSZP), Takács Péter
(LMP), Szabóné Kocziha Tünde (Jobbik) és Kaposi László
(DK) jelent meg. A Fideszfrakció tagjai a városháza
dísztermében gyûltek össze.
Szarvas Péter sajnálatát fejezte ki, mint mondta, szándéka az volt, hogy a 14 ezer lakosú városrészben közvetlen
közelrôl láthassák az emberek, miként zajlik a közgyûlés.
Az ott lévô képviselôk megfogalmazták: a polgármester

felelôssége, hogyan és hova
hívja össze a közgyûlést. A
közösségi házban lévôk és a
Fidesz képviselôi is beszéltek
arról, hogy eredetileg szeptember 24-én lett volna a
közgyûlés, de aznap elfoglalt
volt a polgármester, a késôbbi idôpont 30-a, majd többek
kérésére 29-e lett. Elhangzott
az is, hogy legyen kihelyezett
fórum vagy közmeghallgatás,
az valóban segíti a közvetlenebb kapcsolattartást.
Mivel a közgyûlés Jaminában nem volt határozatképes,
az ülést a polgármester aznap
délutánra a Mokos Terembe
hívta össze. A most kimaradt
elôterjesztéseket októberi ülésén tárgyalja majd a testület.

A Magyar Labdarúgó Szövetség országos programja
keretében lehetôség nyílik
arra, hogy az önkormányzatok mûfüves labdarúgópályákat építhessenek. Az MLSZ a
beruházási költségek 70 százalékát vállalja TAO-forrásból,
az önkormányzatoknak a
maradék 30 százalékot kell
elôteremteniük. Békéscsaba
három helyszínre pályázik
mûfüves pálya megépítésére:
a Lencsési iskola sportudvarán, Jaminában a Bessenyei
utcai salakos pályán, valamint
a CsabaParkban szeretnének
mûfüves pályát kialakítani.
A Mokos Teremben az eredetileg tervezett napirendi pontok mintegy felét tárgyalták meg
A képviselô-testület a Mokos Teremben tartott ülésén fogadta el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedô átdolgozott fejlesztési részdokumentumokat.
A dokumentum a város energiastratégiájának, gazdasági programjának, turizmusfejlesztési stratégiájának, a
településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési stratégiának
figyelembevételével foglalja
össze, hogy mely területeken,
milyen céllal és mit szeretne
fejleszteni Békéscsaba. Magában foglalja a gazdasági
projektcsomagot, a városi

Kistérségi vizsgálatok
A közgyûlés még júliusi, soron kívüli ülésén felhatalmazta
a jogi, ügyrendi és ellenôrzési bizottságot a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással és a fenntartásában mûködô intézményekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. A bizottság a vizsgálat
jelenlegi állására tekintettel kérte, hogy a testület a határidôt a novemberi közgyûlés idôpontjára módosítsa.
Miklós Attila, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy érdekes módon több anyagot csak
a bizottsági ülések után kaptak meg, kérte a polgármestert, hogy ez a továbbiakban
ne így legyen. Szarvas Péter,
aki múlt év vége óta a társulás
elnöke is, még szeptember közepén számolt be arról, hogy
kezdeményezésére a társulási
tanács több szakértôi vizsgá-

latot indított el. A közgyûlésen
megjegyezte: az ügyek az ô
megválasztásánál sokkal korábbra nyúlnak vissza.
Dr. Ferenczi Attila kiemelte:
korábban mindig szakmai beszámolókat kapott a testület,
mígnem a múlt évben bekérték a pénzügyi beszámolót is.
Mivel az érintettek a bizottsági
ülésen nem tudták megmondani, honnan van 260 milliós

pénzmaradvány, elkezdtek
tüzetesebben vizsgálódni.
Hanó Miklós és Takács Péter
is megjegyezte, júniusban
még arról volt szó, hogy minden rendben van a kistérség
körül, aztán a polgármester –
a saját megfogalmazásában –
mégis a vizsgálatok élére állt.
Fülöp Csaba százmillió feletti,
jogszerûtlenül, vagy nagyfokú ár-érték aránytalansággal
kifizetett összegekrôl beszélt.
Dr. Fábián Ágnes végül
megjegyezte, hogy az ellátottak és a dolgozók tekintetében
több intézményben, például
az Életfa idôsek otthonában
hatalmas javulás tapasztalható a korábbiakhoz képest.

Trefort utcai kollégium
A szakképzés ez év júliusától
a Békéscsabai Szakképzési
Centrum (BSzC) szervezeti keretei között folyik. A Belügyminisztérium szeretné beindítani
a közszolgálati és ezen belül a
fegyveres és rendvédelmi pályákra felkészítô képzéseket,
amelyek a következô tanévtôl
a Gépészetiben indulnának el.
A kollégiumi kiszolgáláshoz a
Trefort utca 2. szám alatti, volt
gépészeti kollégium iránt érkezett igény. A közgyûlés döntött, hogy az épületet a BSzC
rendelkezésére bocsátja.

Mûfüves
pályák

közszolgáltatások komplex fejlesztésének projektcsomagját, a társadalmi integráció és
a közösségi együttmûködés
projektcsomagját és az ökológiai fenntarthatóság erôsítésének programcsomagját
is, részletekre lebontva, hogy
mely területre mennyi forrást
szánnak.
Békéscsaba, a kormányhatározat szerint, a 2014–2020as idôszakra 13,23 milliárd

forintot kaphat a Területfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretébôl. A következô idôszakban kiemelt cél a munkahelyteremtés, a meglévô
munkahelyek megtartása és
a gazdaság fejlesztése. Energetikai beruházásokat, az önkormányzat mûködtetésében
levô intézmények fejlesztését,
valamint városrehabilitációs
célú és turisztikai célú fejlesztéseket is tervez a város.
A következô évek fejlesztési csomagjainak tartalmára, a
tervezett fejlesztések, beruházások részleteire a késôbbiekben visszatérünk.

Csaba kártya

A tervezetet nem fogadták el
A testület a Mokos Teremben tartott ülésen tárgyalt a
Csaba kártyával kapcsolatos rendelettervezetrôl. Szarvas
Péter elmondta, a kártyával a programba csatlakozott vállalkozásoknál, intézményeknél, civil szervezeteknél kaphatnának kedvezményeket a csabaiak.
Dr. Ferenczi Attila megjegyezte, hogy a Csaba kártya,
a most elôterjesztettek szerint, önkormányzati kedvezményt nem tartalmaz, csak
vállalkozásokra épít. Úgy
vélte, ha a csabai identitást
növelni akarjuk, a városnak is
a zsebébe kell nyúlnia, mint
mondta, erre javaslataik is
lesznek. Hanó Miklós leszögezte: ez így semmivel sem

több, mint egy igazolás arra
nézve, hogy valaki csabai.
Takács Péter úgy látta, hogy
nem kellene külön kártyát
készíttetni, a lakcímkártya
is megfelelne erre a célra,
Miklós Attila és Fülöp Csaba
szerint viszont jobb, ha külön
kártya van, ha az késôbb városkártyává alakítható. A tervezetet végül nem fogadta el
a testület.

Médiacentrum,
Csabai Mérleg
A Békéscsabai Médiacentrum
Kft. a szeptemberi közgyûlésre
terjesztette be üzleti tervét. A
közgyûlésen dr. Ferenczi Attila a vagyonkezelô felügyelôbizottságának elnökeként
megfogalmazta: a képviselôk
elé egy rövidebb változat került, mert a hosszabb változat
olyan tételeket is tartalmaz,
amelyek az üzleti titok köré-

be sorolhatók. Éppen ezért,
több képviselô javaslatára, a
közgyûlés októberben zárt
ülésen tárgyalja a médiacentrum üzleti tervét.
A képviselôk döntöttek arról is, hogy lapunk, a Csabai
Mérleg kiadását a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl, október 1-jétôl a Békéscsabai
Médiacentrum Kft. veszi át.

Színház
Fekete Péter távozása óta Seregi Zoltán megbízottként igazgatja a Jókai színházat. A közgyûlés most döntött arról, hogy
pályázatot írnak ki a színház intézményvezetôi posztjára. Az
intézményvezetônek szakirányú felsôfokú végzettséggel
és legalább ötéves szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie.
Az új igazgató megbízatása
jövô januártól öt évre szól.

Árambeszerzés
A közgyûlés jóváhagyta, hogy
2016 januárjától 2017 végéig csoportos önkormányzati
közbeszerzés útján szerezzék
be az önkormányzati fenntartású, önkormányzati mûködtetésû intézmények és a városi közvilágítás részére szükséges villamos energiát. Az
áramot a kedvezô ár elérése
érdekében együtt szerzik
be a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás fenntartásában lévô intézmények, valamint a Békéscsaba vagyonkezelô Zrt. által üzemeltetett
létesítmények részére.

Telkek
A testület megszavazta, hogy
a város nyilvános árverés útján
értékesítse a Luther utca 16.
szám alatt található ingatlant.
Elfogadták azt is, hogy több
telket értékesítenek az Északi
Ipartelepen. Egyetértettek továbbá abban, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.nél kérelmezik egy Gyár utcában található telephely ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását. Ez utóbbi telket korábban a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô Zrt. vásárolta meg a
vasútberuházás céljaira, de az
ingatlanra a társaságnak nincsen szüksége.

Új címünk:

Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

Az oldalt írta: Mikóczy Erika
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közMegHallgatÁs

Programajánló
Október 11-éig Országos
Könyvtári Napok a könyvtárban
Október 7–11. között I. Kovács
Béla Nemzetközi Klarinétverseny a Csabagyöngyében
Október 9-én 18 órától Megyei Príma Gála a Csabagyöngyében
Október 9-én és 10-én Ôszi
Divatnapok és Akciók Éjszakái a Csaba Centerben
Október 10-én 20 órától Kalapács József-koncert a Kékmacskában
Október 10-én és 11-én „Tortamustra 2015” a múzeumban
Október 13-án 18 és 20 órától Hadházi László estje a
Csabagyöngyében
Október 13-án 17 órától
„Veszteségek, változások, mint
erôforrások?” Szabóné dr.
Kállai Klára klinikai szakpszichológus elôadása a TIT-nél
Október 15-e és 18-a közt
XI. Békéscsabai Vasútmodell
Kiállítás a Vasutas Mûvelôdési
Házban
Október 16-a és 18-a közt
Elektromos és Hibridautó Kiállítás a Csabagyöngyében
Október 16-án 15 órától autizmus napja a Centerben
Október 17-én 10 órától
Mesélô cserepek – Múzeumok Ôszi Fesztiválja keretében a múzeumban
Október 17-én 18 órától Barokk koncert a Békéscsaba
Belvárosi Római Katolikus
Templomban
Október 19-én 19.30 órától
Virtuózok koncert Csabagyöngyében
Október 21-én Magyar–román határ menti konferencia
a múzeumban
Október 21-én 17 órától „Az
ókori világ fényes birodalmai és lángszerû uralkodóinak öröksége” – Dr. Hudák
Györgyné elôadása a TIT-nél

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése
2015. november 26-án
17.00 órától általános közmeghallgatást tart, amely-

re minden érdeklôdôt meghívunk.
A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal Szent
István tér 7. szám alatti épületének díszterme

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, A JAMINAI
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS AZ ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Múzeumok Ôszi Fesztiválja
Október 15., (csütörtök) 10.00
„Óvodapedagógusok napja”
A játék nem játék! – Mini konferencia
óvónôknek a játékokról sok illusztrációval. Elôadások a játék fejlôdésünkben betöltött szerepérôl, miközben Miklya Zoltánné magángyûjtô
sokféle régi játékában gyönyörködhetünk.
Október 15., (csütörtök) 15.00
„Mesterségek nyomában”
A játékgyártás története, az elsô magyar játékgyár Békéscsabán.
Miklya Zoltánné magángyûjtô elôadása és ízelítô a kollekciójából.

Október 9., (péntek) 15.00 Kézimunka klub Ledzényi Pálné vezetésével.
Október 14., (szerda) 16.00 Rímszerda – Balassi Bálintra emlékezünk.
Október 15., (csütörtök) 10.00 Baba-mama klub Balogh Edit védônô
vezetésével.
Október 30., (péntek) 15.00 Kézimunkaklub Ledzényi Pálné vezetésével.
KIÁLLíTÁSOK

KIÁLLíTÁSOK

Október 9–31. „A megyeriek nyomában”. Interaktív régészeti és történeti
kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum
anyagából.

Október 21., (szerda) 15.00
A FAMME (Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelôdési Egyesülete) kiállításának megnyitója

KIÁLLíTÁSOK
„Festészet és fotó határán” címû
fotókiállítás a magyar fotográfia napja tiszteletére október 11-éig.
ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI
HÁZ

Csabai Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
RENDEZVÉNYSOROZAT A FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP ALKALMÁBóL
• Október 17., szombat 10-tôl 12 óráig – Újrahasznosító családi játszóház. Madáretetô készítése, madarak fonalból és papírmaséból. A foglalkozást a Zöldcsütörtök Természetvédô kör tagjai vezetik.
• Október 18., vasárnap – a Természetjáró kör kirándulása Karcagra. Ismerkedés a város nevezetességeivel helyi idegenvezetô közremûködésével.
Utazás: különjáratú autóbusszal. Jelentkezési határidô: október 13. Indulás 8.00 órakor a közösségi ház mögötti parkolóból. Várható hazaérkezés
16–17 óra között.
• Október 19., hétfô 14.30 óra – Barangolás a természetben. Dr. Jantyik Tibor természetfotós vetítéssel egybekötött elôadása a nyugdíjasklubban.
• Október 20., kedd 10 óra – A klímaváltozás hatása a madárvilágra címmel Boldog Gusztáv, a Zöldcsütörtök Természetvédô Kör szakmai vezetôje tart vetítéssel egybekötött rendhagyó órát a Lencsési Általános Iskola
5–6. osztályos tanulói részére.
• 17.30 óra – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból válogatott Ezerarcú természet címû kiállítás megnyitója. Megnyitja dr. Ferenczi Attila tanácsnok.
• Október 21., szerda 16 óra – Fajzi György vetítéssel és beszélgetéssel
egybekötött interaktív elôadása Zöld szemléletváltás és zöld életstílus
címmel.
KIÁLLíTÁS
A Vésztôi Digitális Fotó Egyesület tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás
október 30-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg a közösségi
ház nagytermében.
ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS
Október 12., hétfô 14.30 óra – Ifiháztól a Csabagyöngyéig – a tevékenység
tartalmi változásai. A nyugdíjasklub vendége Szente Béla, a Csabagyöngye
Kulturális Központ igazgatója.
ANGOL SZAKKÖR ISKOLÁSOKNAK
Minden szerdán 16.15-tôl 17 óráig 3–4. osztályosok és 17-tôl 17.45 óráig 5–6. osztályosok részére. A tanórák kiegészítéseként játékos gyakorló
feladatok, szókincsfejlesztés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár.
Részvételi díj: 3000 Ft/hó/fô. Bôvebb felvilágosítás és jelentkezés a 0630/212-3292 telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

Október 7–11. (szerda–vasárnap) I. Kovács Béla Nemzetközi Klarinétverseny
Három földrész 43 kiváló klarinétosa Békéscsabán. Magyarországon
negyvenöt év után újra nemzetközi
klarinétverseny a Csabagyöngyében.
Október 10., 13.00 Középdöntô
Október 11., 14.30 Döntô
18.00 Eredményhirdetés
19.30 Ünnepélyes díjkiosztó, gálakoncert a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar és a verseny díjazottjainak
részvételével
A belépés díjtalan.
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
Október 12., (hétfô) 19.00 Marlies
Claasen Group (Hollandia) és a Budapest Saxophone Quartet koncertje
A belépés díjtalan.
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
Október 13., (kedd) 18.00 és 20.00 Dumaszínház. Nekünk áll a László – Hadházi László estje. Jegyár: elôvételben
2700 Ft, az elôadás napján 3200 Ft.
Október 16–18., (péntek–vasárnap)
I. Elektromos és Hibridautó Kiállítás
Nyitva tartás: pénteken és szombaton 10–20, vasárnap 9–14 óra között.
Jegyár: 1500 Ft, diák 700 Ft, csoportos 500 Ft. Tesztvezetés: teljes árú
jeggyel és jogosítvánnyal, elôzetes
regisztrációval. Regisztrálni a belépô
sorszámával lehet.
Október 17., (szombat) 14.00
Csabagyöngye Egészségklub. A részvétel díjtalan.
Október 19., (hétfô) 19.30 Virtuózok
A Filharmónia és a Virtuózok produkció közös hangversenye. Elôadók:

Rigó Ronald – zongora, Sándor Zoli
– hegedû, Szauer Bianka – hárfa, Tóth
Betti – hárfa. Mûsorvezetô: Lukácsházi
Gyôzô. Jegyár: 3900 Ft
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
Október 21., (szerda) 8.00 VIP – Városi
Ifjúsági Parlament. Részletes program,
bôvebb információ és jelentkezési lap:
www.facebook.com/bcsdok,
patent@csabagyongye.com.
Október 28., (szerda) 15.00 Ez is 48.
Bartus Gyula felolvasószínházi produkciója. A belépés díjtalan.
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
KIÁLLíTÁSOK
Mészáros Sándor iparmûvész tárlata a
Békéstáji Galériában október 15-éig.
Lineáris dimenziók – A Békés Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház fotópályázatának kiállítása az
idôsek világnapja alkalmából, október 18-áig.
Október 16., (péntek) 16.00 Koszta
Rozália (1925–1993) emlékkiállításának megnyitója a Békéstáji Galériában. A tárlat november 4-éig látogatható.
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
Október 22.–november 3. 2015:
TÁJODÜSSZEIA. Mintegy 50 kiállító
180 munkája az elmúlt 5 évbôl: megvalósult kert- és szabadtér-építészeti
munkák, társadalmi és mûvészeti akciók, települési tájra és regionális léptékekre kiterjedô koncepciók, kutatási
és design tevékenységek.
Az Ôszi Mûvészeti Hetek eseménye.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Minden héten kedden és csütörtökön 16.30 Gyerektorna és fitness
Varga Adrien Európa-bajnok tornászszal.
Október 10., 17., 31., (szombat) 9.00
Varrótanfolyam – 7 alkalmas kezdô
varrótanfolyam. Jelentkezni lehet a
20/978-7252 telefonszámon.
Október 19., (hétfô) 10.00 Baba-mama klub. Minden, ami a babáról szól,
a jaminai védônôk szervezésében.
Október 13., 20., 27., (kedd) 10.00
Varázsmezô. Közös alkotás babának
és mamának.
Október 14., 21, 28., (szerda) 17.30
Jóga Juhász Gabriella vezetésével.
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Október 22., (csütörtök) 16.30
Ízvadász Fôzôklub.
Október 10., (szombat) 8.00
Jaminai gyerek- és babaruhabörze.
Október 10., (szombat) 15.00
A Népi Díszítômûvész Szakkör foglalkozása.
Október 12., 26., (hétfô) 10.00
Varázs-ének. Hevesi Imre zenés foglalkozása kisgyermekeknek.
Október 24., (szombat) 9.00
Apa & Én – családi kézmûves-foglalkozás (tökfaragás). A részvétel
díjtalan.

Magyar festészet napja
Október 16., (péntek) 11.00
Palkó Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása. Beszélgetés a mûvésszel a Vörös Szalonban. A kamarakiállítás november 20-áig látható.

Hirdessen a

Október 10., (szombat) 16.00 „Égigérô fának ágán” – Gerlai Ferencné
fafaragómester kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Born Gergely.
A kiállítás november végéig megtekinthetô a mûvelôdési ház nyitvatartási idejében.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

SNAPS VOCAL-BAND
A Sepsiszentgyörgyi énekegyüttes európai turnéjának magyarországi állomása a Meseházban október 13-án, kedden 19 órától. Klasszikus, gospel, pentatonix dallamok.
A belépés ingyenes, csak ínyenceknek.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
október 14-én, szerdán 18 órakor
a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és Máthé Ferenc kedves
filmjeibôl válogat. A MEGVETÉS (Jean-Luc Godard, 1963.
Rendezôi változat.)
Belépés ingyenes.
ÔSZI KÉZMÛVES-AJÁNLó
Óvodai és iskolai csoportok figyelmébe ajánljuk kézmûves
ötleteinket.
• Könyvjelzô készítése filcbôl
• Gyertyamerítés, díszítés levéllel
• Darázs készítése textilbôl
• Pörgôdob készítése, díszítése
• Sütemények készítése filcbôl (fánk, muffin, perec)
• Ôszi illatzsák készítése
• Ôszi levelek filcbôl
Elôzetes bejelentkezés és témaegyeztetés a 66/326-370
vagy a 30/383-4743 telefonszámon. Belépôdíj: 300 Ft/fô.
SEPSIEK CSABÁN
A Meseház Nemzetközi Képzômûvész Alkotótábora sepsiszentgyörgyi résztvevôinek kiállítása a Megyei Könyvtárban október 28-áig látogatható.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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tudás-park

esély az újrakezdésre
Rehabilitációs állásbörze

Sikeresen zárult a program
Rehabilitációs állásbörzét és zárókonferenciát rendeztek a Csabagyöngye Kulturális Központban a közelmúltban, ugyanis a végéhez közeledik a megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációját és foglalkoztatását
segítô projekt. A program Békés megyében több mint 170
ember elhelyezkedését segítheti elô.
– Nehéz munkát találni Békés megyében, a megváltozott munkaképességû személyeknek pedig még nehezebb.
A projektnek köszönhetôen
személyre szabott képzési lehetôségek adódtak, a programban részt vevôk pedig
felkészültebben térhetnek viszsza a munka világába – fogalmazott dr. Lukácsi Krisztina, a
Békés Megyei Kormányhivatal
igazgatója. Hozzátette: a megyében 766 ügyfél kapcsolódott be a programba, ebbôl
162 személy vett részt képzésben, emellett a projektben 401
munkáltató 1055 munkahelyet
tárt fel a megváltozott munkaképességû embereknek.
A konferencián dr. Dorogi
Rajmund, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
fôosztályvezetôje hangsú-

lyozta: a végéhez közeledô
projekt sikeresen zárul, már
csak az utolsó lépések vannak hátra a novemberi befejezésig. Daczi Péter, a projekt
szakmai vezetôje kiemelte, a
cél az volt, hogy a B1, illetve
C1 kategóriába tartozókat,
valamint a rehabilitációs járadékban részesülôket visszavezessék a munka világába.
A projektbe országos szinten
több mint 12 ezren kapcsolódtak be, a felhasznált forrás
13,7 milliárd forint volt. Daczi
Péter zárásként megerôsítette, a program azért volt
eredményes, mert az ügyfelek mellett mindig ott volt egy
szakember, aki segítette ôket
abban, hogy megtalálják a
régóta keresett munkalehetôséget.
Kovács Dávid

Összefogás a színvonalas felsôoktatásért
A Szent István Egyetem,
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata, valamint a SZIE Non-profit Kft.
szervezésében szeptember
28-án tartották a „Tudáspark a magas hozzáadott
értékû iparágak fejlesztéséért Békéscsabán” címû
TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV2015-0002 azonosítószámú
projekt nyitórendezvényét
a CsabaParkban.
A békéscsabai Szent István
Egyetem (SZIE) összesen
közel 1,5 milliárd forint, 100
százalékban vissza nem térítendô támogatást nyert konzorciumi partnereivel, Gyula
és Szarvas városával együtt a
felsôoktatás fejlesztésére.
Ennek alapján hat projekt
jött létre, melynek egyike a
Tudás-park elnevezésû program, amely arra összpontosít,
hogy a felsôoktatási intézmények, a térségben mûködô
vállalkozói szféra és az önkormányzat együttmûködését
hogyan lehet megalapozni
annak érdekében, hogy Békés megye gazdasági élete
tovább erôsödjön.
– Azokat a fôbb témaköröket fogtuk meg, mint a gépipar, nyomdaipar, informatika,
amelyekre igény mutatkozott
Békéscsaba részérôl. A projekt keretén belül munkacsoportok alakultak ki, ahol tulajdonképpen elôkészítjük
azokat a késôbbi tevékeny-

Va s ú t F e J l e s z t é s
A beruházás lassan befejezô szakaszába ér

koztatás megvalósulhat, a
fiatalok ittmaradnak, elégedettek lesznek – emelte ki
dr. Lukácsi Krisztina, a Békés
Megyei Kormányhivatal igazgatója.
A háromnapos konferencia
további részeiben, workshopok és üzemlá-

togatások során, olyan cégek
mutatkoztak be, mint a Csaba
Metál Zrt., a Linamar Hungary
Zrt., a Marzek Kner Packaging
Kft. és a Mondi Békéscsaba
Kft.

Jubilált az ipartestület
130 éve alapították az iparosok

A Békéscsabai Ipartestület
vezetôsége és tagjai jubileumi dísztaggyûlést tartottak
az Iparosok Házában a közelmúltban. A testület 1885.
június 21-én alakult. Célja,
a helyben mûködô iparosok egységbe tömörítése,
tájékoztatása, gazdasági és
szakmai érdekképviseletük
ellátása volt.

A vasútfejlesztés miatt a
házakban, kerítésekben keletkezett károkkal, az egyes
épületek megközelítésével
és a vasútállomás hangosbeszélôjével kapcsolatban
is hangzottak el kérdések
a közelmúltban az Erzsébethelyi Általános Iskola
Madách utcai épületének
tornatermében zajlott lakossági fórumon.
A lakossági fórum a Madách utcai iskola tornatermében volt
Az Erzsébethelyen tartott
fórum házigazdája Szarvas
Péter volt, a kérdésekre a beruházó és a kivitelezô részérôl Povázsai Pál, Hirth József,
Brassay István, Czaga Róbert, Vingellmann Szabolcs, a
hivatal részérôl pedig Csiaki
Tamás válaszolt. Elsôként
tájékoztatót hallgattak meg
a jelenlevôk a beruházás jelenlegi állásáról. Mint elhangzott, a Szerdahelyi utcai aluljáró építése a befejezéséhez
közeledik, a Gyár utca nagy
része elkészült. Az Ihász utcai
felüljáró (a repülôhíd) építése
is jól halad, ezt november
közepére szeretnék befejezni. Az állomáson az utasok
rövidesen használhatják a
peronokra vezetô aluljárót,
a díszburkolat, a dísztér, az
állomás elôtti szökôkút és a
kerékpártárolók nagy többsége pedig november végére készül el.

ségeket, amelyekben a SZIE
az elkövetkezô 3-5 évben dolgozni fog – ismertette röviden dr. Bíró Tibor dékán.
– A városban munkaerôt
foglalkoztató cégek közül
szinte mindegyik egy fejlôdési szakaszban van és jól érzékelhetô, hogy növekvô munkaerôigényük lesz. Fontos
számukra, hogy olyan felsôfokú végzettségû szakemberekkel bôvítsék munkavállalói
közösségüket, melyek illeszkednek a cégek terveihez,
jövôképéhez – hangsúlyozta a
program jelentôségét Szarvas
Péter Békéscsaba polgármestere.
– Megyénk fejlôdése elképzelhetetlen egy erôs felsôoktatási intézmény nélkül.
Ezáltal a hosszú távú foglal-

Szarvas Péter a fórumon
megjegyezte, hogy Jaminából
többen megkeresték ôt kéréseikkel, ô maga is végigjárta
a beruházásban érintett területeket. Ennek alapján jelezte,
hogy a hangosbemondó túl
hangos az állomásnál, és érdeklôdött a vasútberuházással összefüggésbe hozhatóan
megrongálódott utak, épületek helyrehozatalát illetôen is.
A szakemberektôl megtudtuk, hogy már áthangolták az
állomáson a hangosbemondót, de van egy elôírás szerinti
minimum hangerô, amely alá
nem mehetnek. További kérésekkel ez ügyben a MÁV-hoz
lehet fordulni. Ami a megrongálódásokat illeti: ahol bizonyítottan a vasútfejlesztésbôl
adódó károkozás történt, ott a
beruházás végeztével – igény
szerint – ismételt állapotfelmérést végeznek, károk esetén

intézkednek, és az utakat is a
korábbi állapotoknak megfelelôen állítják helyre.
Panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a régi barneváli óvoda felé nagyon keskeny a járda, babakocsival alig
lehet elférni rajta, illetve arról is
érdeklôdtek, hogy az Orosházi
úti felüljáró teljes átadása után
változik-e majd az autóbuszok
menetrendje, visszaáll-e a körjárat. A válaszokból megtudtuk, hogy visszaáll a körjárat,
a járdák szélessége pedig minimum egy méter kell legyen,
ennél nem lehet keskenyebb
az említett járda sem.
A fórumon további konkrét
kérdések hangzottak el az
egyes épületekbe, utcákba
történô be- és kihajtást, a közlekedést illetôen, amelyekre a
szakemberek igyekeztek választ adni.
Mikóczy Erika

A testület jelenleg 114 családi- és mikrovállalkozást, illetve hagyományos kézmûves
kisiparost tudhat tagjai között.
Az ipartestület kezdettôl fogva fontos feladatának tekinti a
szakképzést.
– Az évtizedes fejlôdés átformálta a tevékenységeket,
szolgáltatásokat, így ma már
kerékgyártók helyett gumiszerelôkrôl, szekérgyártók
helyett autószerelôkrôl beszélünk. Folyamatos a divatszakmák fejlôdése is, ma a fod-

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat
a facebookon is! Klubtagságunk folyamatosan
bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és népszerûsítse oldalunkat!
facebook.com/csabaimerleg

A testületnek jelenleg 114 kisiparos a tagja
rász- és a kozmetikusszakma
népszerû, és a hagyományos
szakmák háttérbe szorultak.
Munkánk során igyekszünk
egyre felkészültebben tájékoztatni, képviselni a testületünkhöz tartozó tagságot
– árulta el Lukoviczky György,
a Békéscsabai Ipartestület elnöke.
A dísztaggyûlésen dr.
Ambrus Zoltán nyugalmazott
könyvtárigazgató tartott elôa-

dást a csabai iparosság történetérôl. Emellett a régi iparos
tárgyakból nyílt kiállítást is
megnézhették a jelenlévôk.
A tárlaton cipész-, bádogos-,
cukrász-, festô vagy éppen
parókakészítô-mesterek eszközei is megtalálhatóak voltak,
és Hornok Magdolna „Mesterek Mesterségek” címû tárlatának képeit is megcsodálhatták a résztvevôk.
Balázs Anett

6

Csabai Mérleg

Megelôzés

„Szûrési staféta” Békés megyében
Az EMMI Egészségügyért
Felelôs Államtitkársága és az
Országos Tiszti Fôorvosi Hivatal 2015-ben is kiemelt feladatának tekinti a népegészségügyi szûrések népszerûsítését.
A 2014. évben megrendezett
„Szûrési staféta” megnevezésû
programsorozat sikerére való
tekintettel, az országos programsorozat 2015-ben is folytatódik.
A szûrés során felfedezhetô a még rejtett, tünetmentes
betegség, így a gyógykezelés idôben megkezdhetô,
ami életet menthet. A terápia
annál eredményesebb, minél
kisebb az elpusztítandó daganat tömege, minél korábbi
stádiumban kerül a betegség
felismerésre.
Magyarországon a daganatos betegségek miatti halálozás a szív- és érrendszerit
követôen a második leggyakoribb halálok. Évente 34 000

személy halálát okozzák különbözô daganatok A nôk
körében a leggyakoribb az
emlôrák, évi 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s hozzávetôlegesen 2400 az ebbôl
adódó halálozás. Ugyancsak
jelentôs esetszámmal, évi
több mint 1100 új esettel fordul
elô a méhnyakrák, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja az 500-at.
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fôosztályának soron következô
programjai:
• Csaba Center, október 15én 10–15 óráig a vidéki nôk
nemzetközi napja, kézmosás világnapja és a látássérültek nemzetközi napja,
• Csaba Park, október 23-án
10–15 óráig Hagyományosan is egészségesen,
• Csabagyöngye Kulturális
Központ november 9-én 10–
13 óráig Baba-Mama börze.

nemzetiségi kitüntetések
Javaslatokat várnak

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a „Békéscsaba Lengyelségéért”
kitüntetés adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselôi; egyéb
lengyel önszervezôdések,
közösségek; magánszemélyek; egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2015. október 31.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér
8. Leszkó Malgorzata elnök.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata a „Békéscsaba Romaságáért” kitüntetés adományozására
javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a roma nemzetiségi önkormányzat képviselôi; egyéb
roma önszervezôdések, közösségek; magánszemélyek;
egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2015. október 31.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szent I. tér
8. Kovács Erzsébet elnök.

nemzetiségi közmeghallgatások
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata november 5-én, csütörtökön
16 órakor tart közmeghallgatást
Békéscsabán, a Szent István tér
8. szám alatt.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata november 3-án,

5600 Békéscsaba, Petôfi utca 2.
Telefon: 06-66/327-585
0–24 órás ügyeleti szám: 06-20/946-4064
Irodai nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–15

október 18-án, vasárnap
17 órától KACZOR FERI
ad koncertet a Tégla Közösségi Házban (Orosházi út 32.).

Békéscsaba város
kegyeleti szolgáltatója 1953 óta!

Belépôjegy a helyszínen, vagy
elôzetesen Buka Mihálynétól vásárolható, érdeklôdni a 66/648082 vagy a 30/327-0251-es számon lehet.

Hricsovinyi Tamás ügyvezető

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Kerékpár- és GPS-bérlés a Körösök
Völgye Látogatóközpontban!
Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni
vágyókat, és ha már megvan a bringa, mi adunk
térképet és kiadványokat
is hozzá, amiben akad
egy-két jó úti cél.
A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhetô kerékpárok megújult kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

Helyi termék- és biopiac
Minden szombaton
9.00 és 12.00 közt
várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök Völgye Látogatóközpont
udvarán a Helyi termék- és biopiacon.
Minden héten friss
sajtok, finom mézek,
helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézmûvescsodák,
környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák
várják az érdeklôdôket.

Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

A közmeghallgatásokra minden
érdeklôdôt szeretettel várnak és
hívnak!

A Vesebetegek és Szervátültetettek Békés Megyei Egyesületének szervezésében

Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

kedden 16 órakor tart közmeghallgatást a Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület székhelyén
Békéscsabán, a Szent István tér
8. szám alatt.

Békés Megyei Könyvtár

5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk.hu kolcs@bmk.hu http://konyvtar.bmk.hu
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Országos Könyvtári Napok
2015. október 5–11.

KEDVEZMÉNYES BEIRATKOZÁSI LEHETÔSÉG,
A KÉSEDELMI TARTOZÁSOK ELENGEDÉSE!
8-án 17 órától
Újjáéleszthetô-e a történelmi regény mûfaja? Bán Mór,
a Hunyadi-sorozat szerzôje
15.30 órától
KÁVÉSZÜNET TRIÓ koncert
9-én 17 órától Asszony és háza.
Petrik Adrien építész, író
10-én 16 órától
Nick a csodák világában.
Salamon László bûvész
11-én 14–18 óráig
Könyves Vasárnap
8.30 órától
Autóbuszos kirándulás:
Kétegyháza, Szabadkígyós
14.00–17.15 óráig
Élet a Windows (10) után –
Bemutatók
15–18 óráig Egy perc és
nyersz! Játékos vetélkedô
A Lencsési és Jaminai Fiókkönyvtárakban ingyenes beiratkozás és
internethasználati lehetôség!
Jaminai Fiókkönyvtár
Békéscsaba, Batsányi utca 7.
Nyitva tartás az OKN idején: Hétfô–
péntek: 11.00–18.00, szombat, vasárnap: 10.00–14.00
8-án 13 órától Kamaszkori problémák kezelése. Aranykôné
Sajti Julianna kineziológus

18 órától
Egészségügyi tanácsadás,
Mák Mihályné
Jóga és meditáció. Aranykôné Sajti Julianna kineziológus
10-én 10 órától
Diavetítés gyermekeknek
Lencsési Könyvtár
Békéscsaba, Pásztor utca 17.
Nyitva tartás az OKN idején: Hétfô–
péntek: 11.00–18.00, szombat, vasárnap: 14.00–18.00
Filmvetítések:
8-án 13.00 órától
Együtt a megelôzésért,
Medgyesi István c. r. ôrnagy
15.00 órától
Együtt a megelôzésért,
Medgyesi István c. r. ôrnagy
16.30 órától
Kárpáthy Zoltán
9-én 16.30 órától
Mûkincsvadászok
10-én 16.30 órától Lassie
11-én 16.30 órától Gettómilliomos
Egész héten online irodalmi játék: „7 nap 7 kérdés”
Október 12-étôl online kvíz:
„Békés megye 300”
Találkozzunk a könyvtárban!

H i r De t M é n y e k
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következô ingatlanát: Békéscsaba,
Luther utca 16. szám alatt található békéscsabai 3744 hrsz.-on
nyilvántartott beépítetlen terület
megnevezésû ingatlant.
Helyrajzi szám: 3744
Területe: 1110 m2
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 25 654 000 Ft, azaz bruttó
huszonötmillió-hatszázötvennégyezer forint.
A hirdetés részletes szövege
a város internetes honlapján a
Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési
útvonalon található, valamint a
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján megtekinthetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés
útján kívánja értékesíteni a
következô ingatlanát: Békéscsabán a Balassa utcában található kivett beépítetlen terület
mûvelési ágú ingatlan 1/1-ed
tulajdoni hányadát
Helyrajzi szám: 6147/18
Terület összesen: 3013 m2
Kikiáltási ár: nettó 7 800 000
Ft, azaz nettó hétmillió-nyolcszázezer forint.
A hirdetés részletes szövege
a város internetes honlapján a
Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési
útvonalon található, valamint a
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján megtekinthetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázat útján kívánja értékesíteni a következô ingatlanjait:
Békéscsabán a Balassa utcában található 6147/7 hrsz.-ú,
6147/26 hrsz.-ú és a 6147/27
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület
mûvelési ágú ingatlanok 1/1-ed
tulajdoni hányadát.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázat útján kívánja értékesíteni a következô ingatlanát:
Békéscsabán a Balassa utcában található 6147/24 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület mûvelési
ágú ingatlan 1/1-ed tulajdoni
hányadát.

Terület összesen: telekalakítást követôen 25 075 m2
Minimális vételár: nettó 3500
Ft/m2, azaz nettó háromezer-ötszáz forint/m2
A pályázati felhívás szövege
a város internetes honlapján a
Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési
útvonalon található, valamint a
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján megtekinthetô.

Terület összesen: 6023 m2
Minimális vételár: nettó 3500
Ft/m2, azaz nettó háromezer-ötszáz forint/m2
A pályázati felhívás szövege
a város internetes honlapján a
Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési útvonalon található, valamint a
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján megtekinthetô.

Barokk mesterek alkotásai
Koncertre invitálja az érdeklôdôket a Zenebarát-Felebarátok
Kamarazenei Közössége, mûsoron a barokk mesterek legpatinásabb alkotásai lesznek. Az est zenei vezetôje Sallay
Gergely, szólót Hajtmann Ildikó énekel. A koncert október
17-én, szombaton 18 órakor kezdôdik a Páduai Szent Antal
Társszékesegyházban. A belépés ingyenes.
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G a r a bo n c i á s
Zeneszerzô óra Beck Zolival
Így születik a Rock ’n’ Roll

n a po k

„Megvették” a várost a diákok
Csuvarszki Csanád lett a diákpolgármester

A Csabagyöngyében a témát
az idôjárás ihlette. Esô. Téma,
pipa. Ezután jött a hangzás,
ebbôl két típust különböztetünk meg: a dúrt, ami vidám
és a mollt, ami szomorú. Felismerték a hallgatók, hogy az
esôhöz a moll illik. Hangzás,
pipa. Ezután Zoli kiosztotta a
feladatokat. Az egyik csapat
megkérdezett mindenkit, hogy
mi jut eszébe az esôrôl. Ôk írták a dalszöveget. Egy másik
csoport hangszereket kapott.
A moll hangzás eldöntését követôen már megvoltak azok az
akkordok, amelyekre felépült a
dallamvonal, szóval csak a különbözô hangszerek megjelenésének és intenzitásának

finomítása volt hátra. Szöveg
és hangszerek, pipa. Zoli választott egy lányt, aki énekelt,
majd a szerelmi szállal egy
fiú is megmutatta tehetségét.
Ének, pipa. A maradék hallgatóság alkotta a kórust. Kórus,
pipa. Miután minden csoport
begyakorolta a saját kis részfeladatát, lassan felismerhetôvé vált, hogy itt egy dalocska
van születôben. Azoknak, akik
szeretnék kipróbálni zeneszerzô képességüket, összeállítok
itt egy listát a szükséges hozzávalókról: téma, dalszöveg,
hangzás, akkordok, hangszerelés, elôadó és szükség esetén kórus, kitartás.
Hrabovszki Róbert

Kitüntetés a Belvár mûvészeti munkaközösségének
A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
mûvészeti munkaközössége kapta idén a Békéscsaba
Ifjúságáért kitüntetést, amelyet a Csabai Garabonciás
Napokon vehettek át.

Szarvas Péter adta át az elismerést a munkaközösségnek
szeresen vesznek részt városi
rajzpályázatokon, sok tanuló
alkotását kiállítják a megyei
könyvtárban vagy a Munkácsy Mihály Múzeumban.
A Belvárban mûködik meseklub, irodalmi szakkör,
könyvtárhasználati szakkör. A tanulók rendszeresen
vesznek részt a színházi drámaíró versenyek próbáin és
elôadásain, valamint évek
óta szerepelnek a 24 órás
versfolyamon. Ezen rendezvények sikerén felbuzdulva
a mûvészekben és a pedagógusokban megérlelôdött
egy nagyobb szabású projekt
terve. Az Üzenet 1.0 tagjai
a Békéscsabai Jókai Színház néhány színészével és
a Belvár tehetséges diákjaival közös munkába kezdtek:
„Ígéretes szép szavak” –
diákok-színészek-zenészekmegzenésített versek címmel

meg, aki kiemelte, nagyon jó,
hogy a középiskolások benépesítik a várost. Azt üzente a
fiataloknak, hogy szeressék
Békéscsabát. A nyitóest fénypontja a Wellhello koncertje
volt, a diákok velük énekelték
például azt, hogy „Apu vedd
meg nekem a várost”.

A Wellhello, mögöttük a csabai diáksággal

Békéscsaba Ifjúságáért

A mûvészeti nevelés egyik
legnagyobb hatása, hogy
fejleszti a személyiséget és
az egyéb képességeket. Ezt
a fejlesztô munkát az iskola
mûvészeti munkaközössége
az intézmény megalapításától (1987) kezdve állandó
lelkesedéssel, kitartóan és
eredményesen végzi – árulta
el Jakubjanszki Edit, a munkaközösség vezetôje.
A cél érdekében a közösség tagjai – Jakubjanszki
Edit, Kiss Mónika, Korcsok
János, Simon Debóra Eszter,
Siposné Matuska Klára, Tóth
Dorottya, Tóthné Mucsi Margit és Véghné Bojtor Emma
– a tanulók sokaságát megmozgatva számos tevékenységet végeznek. Az iskola
történetében az elsô perctôl
jelen van az emelt szintû
ének-zene oktatás. Jelenleg
három kórus és két együttes
is mûködik az intézményben.
Nemzeti ünnepekre zenés,
verses mûsorokat állítanak
össze, de a mûvészeti munkaközösség kiállításokat is
rendez. A Belvár diákjai rend-

Nyolcan mérettették meg magukat a diák-polgármesteri címért

állítottak össze programot. A
fiatalok a mûvészekkel együtt
zenélve és énekelve léptek fel
elôször az iskola aulájában,
majd a színházban. Mindkét
rendezvény nagy sikert aratott. Ebben a tanévben tovább folytatják a megkezdett
projektet.
– A Belvár mûvészeti munkaközössége igen jelentôs
szerepet vállal a személyiségfejlesztésben és a tehetséggondozásban. A tanulók
kezdetben segítséggel, majd
fokozatos önállósággal felismerik a szabad idô kulturált
eltöltésének lehetôségeit.
Olyan értelmes tevékenység
végzését tartják fontosnak,
amelynek elônyeit a tanórán
és a szabad idôben egyaránt
tapasztalják és kamatoztatják – tette hozzá Jakubjanszki
Edit.
B. A.

Ezt követôen elkezdôdött
az iskolák egyhetes fesztiválja és persze harca a gyôzelemért. A fiatalok a Szent István
téren vertek tábort, ahol az
egész hét során különbözô
programokkal várták ôket.
A stábok egész héten kampányrendezvényeket kínáltak,
szabadulószoba, játékos vetélkedô, önvédelmi bemutató,
számos koncert és „kampány
happening” is volt.
A hét csúcspontjaként
megtartották a diákpolgármester-választást. A szavazatok összesítése után kiderült,
hogy az idei Csabai Garabonciás Napok gyôztese, Békéscsaba új diákpolgármestere
Csuvarszki Csanád (Agensee,

Belvár). A két alpolgármesternek Csepregi Andrást (Hétköznapi Hôsök, Keri) és R.
Nagy Valentint (Gyorsacél Lovagok, Gészi) választották.
– Az volt a legjobb, hogy
a csabai diákság együtt volt
ezen a héten, a Szent István
téren is mindennap zajlott az
élet. Köszönöm mindenkinek,
aki eljött, aki segített, fantasztikus volt ez a hét – fogalmazott a gyôztes.
A középiskolások ezúttal
is mozgalmas napokat varázsoltak a városba. Jövôre 25.
alkalommal találkoznak ilyen
formában a fiatalok, akik talán
már elkezdték a visszaszámlálást a 2016-os rendezvényre.
Kovács Dávid

Elindult az együttmûködés
Szarvas Péter polgármester
az irodájában fogadta a 24.
Csabai Garabonciás Napok
legjobbjait. A városvezetô köszöntôjében arra biztatta a
fiatalokat, hogy keressék a
hivatalt problémáikkal, ötleteikkel. Csuvarszki Csanád
diákpolgármester – akinek a
tervei között egy nyári ifjúsági program megvalósítása is
szerepel – társaihoz hasonlóan bízik abban, hogy jó lesz az
együttmûködés a diákok és a
városvezetés között.

Sport és parádé

Békéscsaba újra megmozdult
Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg Békéscsabán a középiskolai sportparádét, amely már harmadik
éve csatlakozik a garabonciás napok programjaihoz.
Az elmúlt években több szerkezeti változáson is keresztül
ment a Gara, egyre nagyobb
hangsúlyt helyeztek a sportra. Idén igazán látványos
versennyel indultak a küzdelmek: sárkányhajók lepték el
az Élôvíz-csatornát és húszfôs csapatok mutatták meg
erejüket.
A középiskolai sportparádé
a városban több helyszínen
zajlott. A fiatalok lábteniszben,

Fotó: Csabagyöngye

Reggel kilenc, Csabagyöngye. Beck Zoli (30Y) tanár úr is
megjegyezte, hogy abnormális dolog ilyenkor zenét szerezni, de a lelkes hallgatókkal karöltve negyvenöt perc
alatt valami megszületett.

Fotó: Csabagyöngye

Beck Zoli rendhagyó irodalomórát is tartott

Az idei diákpolgármester-jelöltek, illetve társaik még meg
sem születtek, amikor a ’90es évek elején útjára indult
a programsorozat. Az egy
héten át tartó középiskolás
diákmegmozdulás az ország
legrégebbi garabonciás rendezvénye, amely a hagyományoknak megfelelôen fáklyás
felvonulással kezdôdött. A
diáksereg a Csaba Centertôl
vonult a Csabagyöngye Kulturális Központ elé. Az idei
rendezvényt a tavalyi gyôztes, Kató Kornél és Szarvas
Péter polgármester nyitotta

Fotó: Csabagyöngye

Ha szeptember, akkor természetesen Csabai Garabonciás Napok. Ezúttal is
megtöltötték élettel a várost
a középiskolások és megint
emlékezetes élményekkel
gazdagodtak, hiszen ez a
hét tényleg a fiatalokról, a
fiataloknak szólt.

streetballban, labdarúgásban
is összecsaptak, de gyôztest avattak kézilabdában,
röplabdában, floorballban és
asztaliteniszben is. A nagy
létszámú iskolák közötti ös�-

szetett versenyt az Andrássy
gimnázium nyerte, míg a kis
létszámú intézmények között
a békéscsabai evangélikus
gimnázium diadalmaskodott.
K. D.
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Játszva tanultak a gyerekek az almáról
Az esôs idô ellenére is sokan voltak az almafesztiválon

Gyermekzsivajtól volt hangos a CsabaPark szeptember utolsó péntekének
délelôttjén. Mintegy 500
nagycsoportos óvodás vette birtokba a rendezvénycsarnokot, ahol a gyerekek
játékos formában ismerkedtek az almával és az egészséges életmóddal.
Kukacos alma használt CDbôl, ügyességi játékok, meglepetések, néptánc és maga
az alma: többek között ezek
várták a gyerekeket a közelmúltban megrendezett második Almafesztiválon, a CsabaParkban. A tavalyi nagy sikerû
rendezvény után a szervezôk
idén is fontosnak tartották,
hogy az ovisok játékos formában ismerkedjenek meg a
gyümölccsel, illetve az egészséges életmóddal. A rendezvény kezdeményezôje a Bé-

isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

Harmados Mihályné (90)

Puskás Andrásné (90)

Vlcskó Károlyné (95)

Szécsi Henrikné (95)

Az almafesztiválon szívesen falatoztak a gyerekek a felszeletelt almából
késcsaba Vagyonkezelô Zrt.
volt, a programokat a MackóKuckó és a Kertvárosi Óvoda
szervezte.
– Az alma nemcsak a fogaknak tesz jót, de rost- és

Kiss Tibor, dr. Ferenczi Attila és Hanó Miklós

Vantara gyula a migrációs
válságról

vitamintartalma miatt a kicsik
fejlôdését is segíti. Ezért a vagyonkezelô 2,5 tonna almát
biztosított az almafesztiválra,
ennek egy részét a helyszínen
fogyasztották el a gyerekek, a
többit a város óvodái kapták
meg – tudtuk meg dr. Ferenczi Attila tanácsnoktól.
Hanó Miklós alpolgármester arról beszélt, hogy Békéscsabán a kolbász mellett a
gyümölcsfogyasztás is nagy
hangsúlyt kap, a néhány éve
telepített Csabagyöngye szôlôt például ma már a közétkeztetésben is hasznosítják.
– Idén négy állomáson
mélyülhettek el az óvodások
a játékokban. Játszóházzal,

népi játékokkal vártuk ôket,
emellett a Hétpróbás Néptáncegyüttes táncházzal,
Varga Adrienn pedig tornával
mozgatta meg a gyerekeket
– ismertette Botta Tiborné, a
Mackó-Kuckó Óvoda vezetôje, a rendezvény egyik szervezôje.
Az idôjárás miatt a programokat a rendezvénycsarnokban tartották meg, ez
azonban nem szegte a kicsik
kedvét. Önfeledten vettek
részt valamennyi játékos feladatban, játszottak, szórakoztak, táncoltak, jól érezték
magukat és csak ették és ették az almát.
Varga Diána

Változás az elôre élén
Lemondott Kovács Mihály

új betegadminisztrációs
rendszer a kórházban
Az „Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban” címû
projekt részeként 2015 október hónap elsô felében lecserélik a kórház betegadminisztrációs rendszerét. Emiatt az ellátás folyamata október közepéig idônként lassulhat, akadozhat.
Dr. Becsei László fôigazgató
fôorvos tájékoztatása szerint 2011 májusában indult
el a Dr. Réthy Pál Kórház és
Rendelôintézet 2,613 milliárd
forintos fejlesztése, uniós támogatással. A már megvalósult építészeti beruházáson
túl orvostechnológiai berendezések cseréje, valamint informatikai, infokommunikációs fejlesztés is történik.
A fejlesztés eredményeként várhatóan október kö-

zepéig lecserélik a kórház
elavult betegadminisztrációs
rendszerét. Az új program a
betegellátás során keletkezett
betegadatok, vizsgálati eredmények komplexebb elérhetôségét teszi lehetôvé. Az átállás
során lehetnek olyan technikai
jellegû nehézségek, melyek
átmenetileg nehezíthetik a
betegellátást, ezért az ellátás
folyamata idônként lassulhat,
akadozhat, amiért a betegek
türelmét és megértését kérik.

ételdoboz Jaminában,
a templom kerítésén

Vantara Gyula: Békés megye biztonságos
Fel kell készülni arra, hogy súlyosbodhat a menekültválság – fogalmazott Vantara Gyula. A Fidesz választókerületi elnöke pártja álláspontjáról, illetve a megyei és az
országos helyzetrôl adott kitekintôt szeptember 30-án.
Békés megye biztonságos,
tájékoztatott Vantara Gyula, a
Fidesz Békés megyei I. számú
választókerületének elnöke.
Mint mondta, felkészültek rá,
hogy változhat a migránsok
útvonala, és Románia felôl is
érkezhetnek illegális határátlépôk. Hangsúlyozta: jó a
kapcsolat Araddal, így ha kell,
kezelni tudják a helyzetet.
– A békéscsabai menekülttáborban szeptember 29-én
62-en voltak menekültügyi
ôrizetben, de a szám napról
napra változik – mondta a
politikus, ôk a menedékkérelmek elbírálásáig maradnak a
táborban. A választókerületi
elnök szerint egyébként fel
kell készülni arra, hogy súlyosbodhat a helyzet, véleménye szerint nemzetközi összefogásra van szükség.

A politikus az országos
helyzettel kapcsolatban úgy
fogalmazott: a kormány kiáll
amellett, hogy az országot meg
kell védeni. Hozzátette, hogy a
lakosság is ezen az állásponton van a nemzeti konzultáció
végeredménye alapján.
– A másik oldal az európaiság, a magyar kultúra megôrzése ellen dolgozik – vélte a
politikus. Vantara az ellenzéki
pártokat hiteltelennek nevezte, ha azok így gondolkodnak
a kialakult válságról. – Erôn
felül teljesítenek a rendôrök,
a katonák, a bevándorlási hivatal munkatársai, a polgárôrök, az ôket segítô civil szervezetek – a választókerületi
elnök köszönetét tolmácsolta
feléjük, külön kitérve a Békés
megyeiekre.
V. D.

Dr. Kovács Mihály, a Békéscsaba 1912 Elôre Futball Zrt.
igazgatótanácsának elnöke a szeptember 30-án megtartott
közgyûlésén bejelentette, hogy lemond elnöki posztjáról.
Szeptember utolsó hétvégéjén megszerezte elsô hazai
gyôzelmét az NB I-ben az
Elôre, ezzel, úgy tûnik, valóban
megérkezett a legjobbak közé.
Azonban pár nappal késôbb,
kissé váratlanul dr. Kovács Mihály, az Elôre igazgatósági elnöke lemondott pozíciójáról.
– A hat évvel ezelôtt kitûzött célokat maradéktalanul sikerült elérni és egy hosszú távon mûködô rendszert hagyok
az utódokra. A továbbiakban
a kórházi fôállásomban, gazdasági igazgatóként dolgozom majd, mert az NB I-es
szerepléssel, a megnövekvô
feladatokkal már nem tudtam
volna párhuzamosan, mindkét posztot 100 százalékosan
betölteni – fogalmazott dr. Kovács Mihály.
A csapat 2010-ben az NB
II-ben a 13. helyen végzett, a

mérkôzésekre átlagban 274
nézô volt kíváncsi, az egyesületnek gyakorlatilag nem volt
jövôképe. Dr. Kovács Mihály
így fogadta el a felkérést. Három alappillérre támaszkodva
dolgozott: átlátható gazdálkodás és egyesület, komplett
utánpótlásrendszer, valamint
fejlett infrastruktúra. Elmondása szerint már hónapokkal ezelôtt érlelôdött benne a döntés,
de mindenképp segíteni akart
az élvonalbeli indulásnál.
Az Elôre közgyûlésének
eredményeképpen az igazgatóság új elnöke dr. Ferenczi
Attila lett. Barkász Sándor és
dr. Sipiczki János elnökségi
tagsági kinevezést kapott. Dr.
Kovács Mihály az egyesület
elnökeként az utánpótlás területén továbbra is a csabai
labdarúgásért dolgozik majd.
Kovács Dávid

A jaminai evangélikus
templom kerítésén nemrégiben egy ételdobozt
helyezett el a gyülekezet
azzal a céllal, hogy aki tud
és szeretne, becsomagolt
élelmiszert tegyen bele,
akinek pedig szüksége
van rá, az nyugodtan vigye el.
Mint azt Nagy Zoltántól,
a gyülekezet lelkészétôl
megtudtuk, a más városokban már jól mûködô
gyakorlat adta az ötletet, hogy Jaminában, az
evangélikus templom elôtt
(Orosházi út 85.) is elhelyezzenek egy ételdobozt,
amelyet egyébként a gyülekezet egyik tagja ajánlott Aki arra jár, ha teheti, tegyen
fel.
bele élelmiszert
– A nélkülözni tudók
hozhatnak bele adomány- község mindössze annyit
ként élelmiszert, amit aztán kér, hogy az ételt ne ott,
a nélkülözôk elvihetnek. A do- helyben fogyasszák el, akik
boz könnyen nyitható, az ado- elviszik, és hogy segítsenek
mányozónak a polcra csak be megôrizni a hely tisztaságát,
kell tennie a jól becsomagolt a doboz épségét.
Mi pedig még annyit tenételt, amit bátran elvihet az,
aki rászorul – mondta Nagy nénk hozzá: aki Jaminában
Zoltán, aki hozzátette, hogy jár, nézze meg a dobozt, és
nem romlandó, kicsi ételcso- ha megteheti, segítsen abban, hogy mindig legyen benmag fér el a dobozban.
A Békéscsaba-Erzsébet- ne ételutánpótlás.
Mikóczy Erika
helyi Evangélikus Egyház-
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Jubilált a Kertbarátkör

Húsz éve a kiskerttulajdonosokért

Otthonosabb lett a belváros
Összefogás kellett ahhoz, hogy megszépüljön

Sokkal otthonosabb lett a belváros, ezt érzik az itt lakók,
tapasztalják az erre járók, és különösen szembetûnô a
változás annak, aki ritkán, vendégként vagy turistaként jár
erre. Újból igazi találkahely lett a Korzó téri, ma már zenélô, színpompás szökôkút és a kávézó – mondta Kiss Tibor
a Korzó téren, szeptember 29-én, amikor pontot tettek a
belváros-rehabilitáció második ütemének végére.

Emlékülést tartottak a Lencsési Közösségi Házban
Kertlátogatásra járnak, metszési bemutatókon, szemzési
bemutatókon, elôadásokon vesznek részt, és már húsz
éve segítik a kiskerttulajdonosokat a Lencsési Közösségi Házban mûködô Kertbarátkör tagjai. A kertbarátok
szeptember 26-án emléküléssel, elôadásokkal, visszaemlékezéssel és saját terményeikbôl, termékeikbôl készült kiállítással ünnepelték meg a jubileumot.
– Húsz évvel ezelôtt a kör
Sztanek István pedagógus vezetésével alakult meg, tôle a
stafétabotot tíz éve vette át dr.
Sicz György kertészmérnök.
Munkájukat olyan emberek segítették, mint például Sándor
Ferenc tanár úr, vagy a már eltávozott Kocziszky János erdôés kertészmérnök és Szeverényi András – mondta el Takács
Péter, a ház vezetôje.
A Kertbarátkör tevékenységét ismeretterjesztô elôadások, kertlátogatások és tapasztalatcsere-kirándulások
jellemzik határon innen és túl.
Rendszeresen beneveznek a
megyei és országos bor- és
szárazkolbász-versenyekre,
ahol elôkelô helyezéseket

érnek el. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magyar
kertészet két békéscsabai
kötôdésû alakjának, Stark
Adolfnak és dr. Mohácsy Mátyásnak az emlékét ápolják,
munkásságát bemutassák.
Kiadványokat jelentettek meg
róluk a Mohácsy és Stark évfordulón, most pedig megkoszorúzták Mohácsy mellszobrát a Széchenyi ligetben, a kör
pedig felvette dr. Mohácsy
Mátyás nevét.
A kertbarátok rendezvényeinek többsége a közösségi házban zajlik, minden
hónap elsô hétfôjén tartják a
foglalkozásaikat. A kör nyitott,
lehet csatlakozni hozzájuk.
Mikóczy Erika

Fôzôverseny és gazdanap
Szent Mihály-nap Mezômegyeren

Tavaly szeptember 29-én
történt meg a belváros-rehabilitáció második ütemének
alapkôletétele, egy évvel késôbb pedig már a beruházás
zárórendezvényeit tartották a
városházán és a Korzó téren.
A díszteremben Szarvas Péter
polgármester kiemelte: nagy
összefogás kellett ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson,
hogy Békéscsaba belvárosa
megszépüljön. Hozzátette azt
is, hogy az idei költségvetésbôl negyvenmillió forintot fordít az önkormányzat azokra
a kiegészítô beruházásokra,
amelyek révén még egységesebb képet mutat a belváros.
– Az önkormányzat és a vállalkozók együttmûködésére

továbbiakban is nagy szükség lesz. A 2014–2020-as uniós ciklusban a gazdaság fejlesztésére és a munkahelyek
teremtésére helyezôdik a fô
hangsúly, és ez elképzelhetetlen a vállalkozások nélkül
– tette hozzá Vantara Gyula
országgyûlési képviselô a városházán.
A Korzó téri kávézóban
Kiss Tibor kiemelte: a beruházás során a kivitelezôk
nagyon odafigyeltek a lakók
igényeire. Mint mondta, remélhetôleg még októberben
a mûvészi kivitelezésû óra is
elkészül, és azzal teljes lesz
a tér.
– Hét-nyolc éve kezdtünk
gondolkodni a belváros felújí-

Vantara Gyula: Óvjuk meg a megszépült belvárost!

Népdalok Jaminában

Kiss Tibor: Újból igazi találkahely a Korzó tér
tásán, elsô ütemben a Szent
István tér és környéke, második ütemben az Andrássy út,
a Korzó tér, a Knézich Károly
utca, a Csaba utca, a Nagy
Imre tér és a Szabadság téri
hivatali épület udvarának rekonstrukciója történt meg, a
konzorciumi partnereknek
köszönhetôen pedig további
fejlesztésekkel gazdagodott
Békéscsaba. Mindemellett a
szociális városrehabilitáció
is folytatódik – jegyezte meg
dr. Ferenczi Attila, hozzátéve,
hogy Békéscsaba kész tervekkel, elképzelésekkel várta
és várja a pályázatokat, ennek köszönhetôen számos
területen lépett elôre a város
az elmúlt idôszakban.
– A továbbiakban szeretnénk a „zöldhálózatot”
fejleszteni, ennek keretében,
terveink szerint a Hunyadi
tér, a Kossuth tér, az Élôvízcsatorna és a Széchenyi liget szépülne meg. Köszönet
mindenkinek, aki segítette és

segíti munkánkat, segíti azt,
hogy még élhetôbb legyen
Békéscsaba – tette hozzá a
tanácsnok.
Bíró Csaba képviselô megjegyezte, hogy az önkormányzat támogatta az Andrássy út
megnyitását a Jókai utca felé,
tervezik a Gyóni Géza u. burkolatának rendbetételét, az
Andrássy út 18. számú épület
belsô udvarának megújítását,
és szép új elem lesz a Korzó
téri óra felállítása is. Opauszki Zoltán fejlesztési tanácsadó
hozzátette: nemcsak a belváros fejlôdött, hisz a csatornázás egész Békéscsabát érintette, kerékpárutak épültek és
épülnek a város több pontján
is, és folyamatban van a vasútfejlesztés, amely mindnyájunk életére hatással van. Leszögezte: az önkormányzat
a jövôben is kellô figyelmet
kíván szentelni arra, hogy az
egész város fejlôdjön, szépüljön.
Mikóczy E.

Halas utca a CsaKK-nál

„Hogy virágoskerten menjünk át” Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út.
De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos kerten – idézte Kodály Zoltán szavait szeptember 26-án a Jaminai Közösségi Házban Bukvai
Istvánné nyugalmazott zenepedagógus, a Nefelejcs Népdalkör vezetôje, akinek hívó szavára délelôtt a gyerekek,
délután a népdalkörök nótáztak Jaminában, este pedig a
Békés Banda húzta a talpalávalót a táncházhoz.

Jó hangulatban telt a nap Mezômegyeren
Második alkalommal rendezte meg az Arany János
Mûvelôdési Ház a Szent Mihály-napi birkapörköltfôzô
versenyt és gazdanapokat. Az idôjárás ellenére is sokan
vettek részt a mezômegyeri rendezvényen.
– Már reggel nyolckor feltették fôni a birkapörkölteket
a versenyzôk a második megyeri birkapörköltfôzô versenyen, amelyre most nyolc csapat nevezett. A kissé hûvösre
fordult idôjárás ellenére nagyon jó hangulatban telt a
nap – számolt be lapunknak
Zalai Erika, az Arany János
Mûvelôdési Ház vezetôje.
Szeptember 27-én a versenyzôket és az érdeklôdôket
több színvonalas program is
várta Megyeren. Fellépett a
Nefelejcs Népdalkör Bukvai
Istvánné vezetésével, ezt
követôen pedig a Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes mûsorát kísérhették figyelemmel a vendégek. A
legapróbbakat kézmûves

játszóház és Csortán Zsóka
bábmûvész mesejátéka, A
szép Cerceruska várta.
A fôzôverseny zsûrije Bíró
János, az Északkelet Békéscsabai Részönkormányzat elnöke, valamint Szkaliczki Nelli,
a Szkaliczki Étterem vezetôje
volt. A fôzôversenyben elsô
lett az Összefogás mezômegyerért Egyesület csapata,
második helyezést ért el a
Kárpát-medencei Magyar
Népzenei Találkozó csapata,
harmadik pedig a Kispicó és
barátai csapat lett.
A díjkiosztás után a mûvelôdési ház bográcsából ételkóstolóval kedveskedtek a
vendégeknek, ebéd után pedig a Melody együttes zenélt.
V. D.

Bukvai Istvánné kezdeményezésére elôször a városi népdaléneklési versenyen részt
vett csabai iskolások mutatták be, milyen élvezettel és
milyen szépen lehet népdalokat énekelni gyermekkorban,
délután pedig a népdalkörök
hozták el megannyi érzéssel
átitatott dalaikat. A Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesület jóvoltából mindehhez
egy népmûvészeti kiállítás
biztosított autentikus keretet.
Pál Miklósnétól, az egyesület
vezetôjétôl megtudtuk, hogy
több mint tíz alkotó vesz részt

a tárlaton, ahol Békés megye
élô szôttes- és bôrmûves
kultúráját mutatják be. Az
október közepéig látogatható kiállításon takácsszôtteseket, terítôket, abroszokat,
gyapjúszônyegeket és a
pásztorélethez kapcsolódó
bôrmûves alkotásokat láthat a közönség. Ahogy Pál
Miklósné fogalmazott: meg
kell ôriznünk értékeinket, és
hozományként tovább kell
azt adnunk az utánunk jövôknek. Jaminában éppen ez
történt Szent Mihály napján.
M. Erika

A népdalokról szólt a Szent Mihály-nap Jaminában

Tizenhét csapat bográcsában készültek a halételek
Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! kezdeményezés keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ
valamennyi tagintézménye
készült valamilyen programmal Szent Mihály hétvégéjére.
Szeptember 25-én a sepsiszentgyörgyi Ég-Világ együttessel mutatták be a Meseházban „A medve nem játék” címû
interaktív gyermekelôadást
és volt boldogságbetakarító
ünnep is. Másnap jókora pontyokat kínált a Csabagyöngye
a halfôzô verseny résztvevôinek, hogy abból készítsenek valami finomat, azonban
akadt, aki inkább a Körösbôl
fogott, otthonról hozott halat
fôzte meg a kulturális központ
melletti „halas utcában”, ahol
tizenhét csapat bográcsában
készültek a halételek. A versenyzôk között volt például az
Alföldvíz csapata, a KIT Ma-

kettklub, a hagyományôrzô
kör, de az AFS több cserediákja is, akik ráadásul ingyen
ölelést is adtak az arra járóknak. A zsûri szerint – melynek
elnöke Farkas Zoltán, tagjai
Herczeg Tamás, dr. Bak Péter
és Mácsai Sándor voltak – a
legfinomabb halételt most a
Dánfoki Betyárok fôzték, de
dobogósok lettek a Dénesi
Betyárok és a Néveri Horgásztó csapata is. Az agrárkamara
különdíját a Sárréti Pákászok
kapták, a Csabagyöngye különdíját pedig a Csabai Halasgazdák nyerték el.
Szent Mihály-napon a Munkácsy Emlékház tárlatvezetéseket kínált, a Lencsési
Közösségi Ház a kertbarátokkal jubilált, Jaminában a
népdaloké volt a fôszerep,
de mezômegyeren is gazdag
programkínálattal várták az
érdeklôdôket.
M. E.
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Jubilált az egyesület

Mesélô múzeum

Tíz éve dolgoznak Fényesért

A Munkácsy Mihály Múzeumban a botanikai gyûjtés – Kertész Évának köszönhetôen – az
1980-as évek elején vette kezdetét. A régió területérôl származó gyûjtemény ma közel
7000 herbáriumi lapból (préselt
növények) áll. A gyûjtemény
hûen tükrözi Békés megye növényvilágát, amelynek egyik
leggyakoribb, legérdekesebb,
mégis talán kevéssé ismert
vízinövénye a sulyom.
A sulyom (Trapa natans) a
hínárnövényzet tagja. Egyéves
fejlôdésû növény, amely eleinte gyökereivel a vízterek iszapjában rögzül, majd késôbb ez
megszûnik, és úszó hínárként
él tovább. A levélrózsája a víz
felszínén szétterül. Levelei jellegzetes alakúak, semmilyen
más hazai növényfajra nem
hasonlítanak. Méreteihez képest igen csak szerény – apró
és fehér – virágai vannak, ám
termése sokkal látványosabb
és nagyobb. A 2-4 cm-es
átmérôjû sulyomtermés 5–6,
oldalra kiálló hatalmas tüskéjével a természetes vizek partján
fürdôzôk rettegett ellensége.
Belelépve ugyanis nagyon fájdalmas és kellemetlen sebeket tud ejteni. A burgonyához
hasonlóan, magas keményítôtartalmú – ennél fogva tápláló – raktározó szövet tölti ki
a belsejét. Egyes vélemények
szerint a régi idôkben (még a
burgonya széles körû elterjesz-

Fotó: Kapocsiné Sallai Judit

Gyakori vízinövényünk a sulyom

A sulyom levelei jellegzetes alakúak
tése elôtt) a szegények eledele
volt, más források viszont arról
tanúskodnak, hogy igazi csemegeként a gazdagok asztalát színesítette. A török hódoltság idején ínségeledel volt,
majd a 18. századtól már csemege. Az ázsiai konyha ma is
használja, pl. wok-zöldség keverékekben vagy lisztté ôrölve, különféle alapanyagként.
Helytelenül nevezik vízigesztenyének, vízidiónak vagy vízimandulának is. A Tisza menti
éttermekben néhány évtizede
még szerepelt az étlapon, ma
már ezt törvény tiltja, hiszen
hazánkban felkerült a védett
növényfajok listájára.
A sulyom a hazai állóvizek
hínárnövénye, a tündérrózsahínár leggyakoribb tagja. Védett
növény, ennek pedig a legfôbb
oka, hogy Nyugat-Európában
rendkívül ritka, így több egyez-

mény is a veszélyeztetett fajok
közé sorolja. Mivel a közösségi szabályozások hazánkra
éppúgy vonatkoznak, így ma
már nem fogyasztható, nem
gyûjthetô.
A Munkácsy Mihály Múzeum ez év novemberének végén bemutatja a ’Mesélô vizek’
címû kiállítását, ahol a víz felszíne alatti világot mutatjuk majd
be. Kiállításunkban a vízi világ
sokszínûségét „keltjük életre”.
Több víziállat és -növény makettjét, az eredeti állatokról és
növényekrôl készült rajzokat
és fotókat láthatnak majd a nézôk, többek között a sulyom is
kiemelt fajként fog szerepelni.
A kiállításra minden természet
iránt érdeklôdôt szeretettel várunk a bölcsôdéstôl a szépkorúakig.
Deli Tamás
biológus, muzeológus

A Fényes és Térsége Egyesület az ötéves közösségi
házban ünnepelte tizedik születésnapját
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte szeptember utolsó szombatján a településrészen élôkért dolgozó
Fényes és Térsége Egyesület a most ötéves közösségi
házban.
A jubileumi ünnepségre megtelt, és egy idôre színházzá alakult a közösségi ház
nagyterme. A Jókai színház
mûvészei – Nagy Erika, Galambos Hajnalka, Tege Antal,
Csomós Lajos, Vadász Gábor
és Tomanek Gábor – dalokkal, kabaréjelenetekkel lepték
meg a fényesieket. Ezt követôen Tolnai Ferenc, a Fényes
és Térsége Egyesület elnöke
beszélt Fényes múltjáról és
emlékezett vissza az elmúlt
tíz évre. Köszönetet mondott
Vantara Gyula elôzô polgármesternek, országgyûlési
képviselônek, Szarvas Péter
jelenlegi polgármesternek,
Tímár Ella képviselônek és dr.

Ferenczi Attilának, a Lencsési
részönkormányzat vezetôjének, amiért odafigyelnek Fényesre, és lehetôségeikhez
mérten segítik az egyesület
munkáját is.
– Lelkesen alapítottuk meg
az egyesületet 2005 novemberében a volt fatornyos iskolában, azzal a céllal, hogy
a területen levô hiányosságok megszüntetésén dolgozzunk az önkormányzattal
együttmûködve, hogy fellépjünk a térségben élôk érdekeiért, és a lehetôségekhez
mérten segítsük a rászorulókat. Ma is ugyanezekért a
célokért dolgozunk, hisz boldogulni, eredményeket elérni

elsôsorban a közösségekben
lehet – fogalmazott Tolnai Ferenc.
Vantara Gyula az ünnepségen azt emelte ki, milyen
fontos az értékek átadása, és
milyen nagy érték az, hogy a
fényesiek közössége együtt
tevékenykedik a településrészért. Példaértékûnek nevezte összefogásukat, és köszönetet mondott az egyesület
tagjainak a sok-sok önzetlenül
végzett munkáért. Szarvas
Péter szintén gratulált a tízedik születésnaphoz, majd a
saját jövedelmébôl 100 ezer
forintot adott át az egyesület
elnökének azzal, hogy használják azt fel közösségi programjaik megvalósítására.
Mikóczy Erika

Tolnai Ferenc

Ôszi városi lomtalanítás
A lomtalanítás hatékonysága érdekében a város területe körzetekre került felosztásra, ami biztosítja, hogy adott idôben egy
kisebb területrôl, koncentráltan, nagy erôkkel kerüljenek elszállításra a kikészített lomok, amelyek így az Önök számára rövidebb ideig okoznak kellemetlenséget.
1. 2015. október 10., szombat
Jamina (Szarvasi út–Budapest vasútvonal–Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezômegyer, Gerla, Fényes.
2. 2015. október 17., szombat
Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület,
Vandhát, Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastélyszôlôk.

A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján a 66/439934 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a 66/523-800/2131 telefonszámon kérhetô.
FIGYELEM! Az évi két alkalommal végzett lomtalanítás a hulladékszállítási közszolgáltatás része. Ennek díját a közszolgáltatási díj tartalmazza, ezért azon ingatlanok esetében, amelyek
mentességet kaptak a közszolgáltatási díj fizetése alól, a lomtalanítási szolgáltatás nem vehetô igénybe.

Lakossági eredetû VESZÉLYES HULLADÉKOK leadása
A korábbi években megszokott gyakorlatot követve ismételten
lehetôsége van a lakosságnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott lakossági veszélyes hulladékok leadására.
2015. október 10. 8.00–12.00
A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Hajnóczy u. 15.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!
B Átvétel helye: Jamina – az orvosi rendelôk melletti parkoló
(Bacsányi u.) – Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!
2015. október 17. 8.00–12.00
A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM BT. telephelye
5600 Békéscsaba, Hajnóczy u. 15.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!
B Átvétel helye: Malom tér
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

w w w.csa baim e rleg.hu

A lomtalanítás keretében lehetôség van megválni a háztartásokban
keletkezett és feleslegessé vált nagydarabos hulladékoktól (pl.. bútor, lakberendezési tárgy, szônyeg stb.), amelyek a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyûjtôedény méreteit meghaladják.
Kérjük, hogy ne készítsen ki a közterületre lomtalanításkor:
• a háztartásokban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
• ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett
hulladékot,
• veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit, autóroncsot és
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken átvételi díj nélkül, mennyiségi korlátozással leadható hulladékok: Személygépjármû és kerékpár
gumiabroncsok, háztartásonként max. 4 db. Hûtôszekrények, tv,
rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, elektromos
/kombi tûzhely, rezsó, számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek, telefonok, egyéb elektromos
háztartási gépek fajtánként és háztartásonként max. 2 db.
II. A FECO FERR-FÉM BT. telephelyén háztartásonként összesen max. 10 kg mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok: Festék-, lakkhulladék; szerves oldószerek,
melyek festékek eltávolításából keletkeznek; veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner; veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, növényvédô szerek, olaj és
zsír. Fénycsövek, izzók, szárazelem stb.

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük,
hogy a hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7 óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban a
megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki.

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem
veszélyes hulladékok begyûjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM BT. telephelyén, vagy a 66/435266 telefonszámon kérhetô.
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Startra kész a Békéscsabai Médiacentrum Kft.
Rövidesen televízióval és új hírportállal jelentkezik lapunk új kiadója
→ Folytatás az 1. oldalról
Ez akár zöldmezôs beruházásként is felfogható, hisz e
tekintetben a nulláról indulunk. Fontos célunk, hogy
szeretnénk a békéscsabaiak
informálásában jelentôs elôrelépést tenni. Arra törekszünk,
hogy a város lakossága minden közérdeklôdésre számot
tartó ügyrôl megfelelô tájékoztatást kapjon. Közösségi, közszolgálati televízióként sokkal
nagyobb terjedelemben és
másféle módon szeretnénk
beszámolni a város kulturális
életének történéseirôl, a sportról, az intézményekrôl, a gazdasági szereplôkrôl.
– Mikortól, hogyan és hol
lesz fogható ez a televízió?
– Október végén kezdi
meg a sugárzást a 7.TV televíziós csatorna. Jelen állás szerint a Digi kábelhálózatán az
indulástól kezdve nézhetnek
bennünket a nézôk. Emellett
a www.behir.hu oldalon, a Békéscsabai Médiacentrum Kft.
hírportálján is látható lesz majd
online módon a 7.TV csatorna
valamennyi mûsora. Folyamatban vannak a tárgyalások
a többi mûsorszolgáltatást
végzô céggel, hisz arra törekszünk, hogy a televízióval
is elérjük a város valamennyi
polgárát. A Telekom a Médiatörvény közszolgálati tartalmak sugárzási kötelezettsé-

gének teljesítésére hivatkozva, egyelôre várakozó listát
ajánlott nekünk. Amint elindult a televízió, kérjük, nézzék
adásainkat az elérhetô felületeken, és ha tetszik, jelezzék
ezt a Telekom felé, hogy ott is
mihamarabb láthatóak, elérhetôek legyünk. A televízió a
terveink szerint az év végére
napi híradóval jelentkezik, és
lesznek magazinmûsorok
is gazdasági, agrár, politikai,
kulturális, ifjúsági, színházi
és életmód témakörökben. A
közszolgálati feladatokat ellátó csatorna fontosnak tekinti
megyénk értékeinek bemutatását, megörökítését, több
dokumentum- és imázsfilm
készítését is tervezzük. Az új
típusú mûsorstruktúrában lehetôséget biztosítunk a város
polgárainak arra, hogy kifejthessék a véleményüket a
mûsorok kialakításában. Keressük a lehetôségét annak
is, hogy a nézôk bevonásával
alakítsunk mûsorokat.
– A nézôk bevonását hogyan kívánják megoldani,
mondana erre példát?
– A Jókai színházzal közös
akciónk a Légy jó mindhalálig
darab szerepválogatása: Nyilas Misit és társait keresi a színház a közremûködésünkkel.
Hat állomásból áll a szereplôválogatás folyamata a megye
nagyobb városaiban. A válogatás valamennyi állomásán

mûsort készítünk, ezt be is
mutatjuk majd a 7.TV csatornáján, oly módon, hogy a
nézôknek is módjuk lesz szavazataikkal részt venni a szereplôk kiválasztásában.
– Már a márciusi közgyûlésen is elhangzott, hogy több
lábon kíván állni a médiacentrum. Milyen forrásokra számítanak?
– A Békéscsabai Médiacentrum Kft. az MTVA és más
országos csatornák beszállítója. Tudunk online bejelentkezéseket készíteni, és ezzel
a város határain túlra lépni.
Egyeztettünk a kormánymegbízott úrral és a megyegyûlés
elnökével arról, hogy a megye
lakosságát kívánjuk szolgálni, nemcsak a város, hanem
a megye fontosabb történéseirôl is tudunk tudósításokat
készíteni. Ez fontos gazdasági szempontból, de azért is,
mert ha korábban azt szerettük volna, hogy a város vagy
megye szerepeljen valahol,
ahhoz többnyire felületet kellett vásárolni. Ez a jövôben
egyszerûbbé válik, kiajánlhatunk témákat, természetesen
ehhez megfelelô technikára
és nagy teherbírású, kreatív
munkatársakra van szükség.
A 2014–2020-as uniós költségvetési idôszakban ismét
több fejlesztésre számíthat
Békéscsaba, ezek kommunikációjában a médiacentrum

Két lábon vagy két keréken
Autómentes nap Békéscsabán is

Békéscsaba idén is csatlakozott az Európai Mobilitási
hét programjaihoz. A fô cél
az volt, hogy felhívják a városlakók figyelmét a megnövekedett autóforgalom
okozta környezeti problémákra, a balesetekre, és
elôtérbe helyezzék a kerékpáros, gyalogos közlekedés
fontosságát.
Az autómentes nap Békéscsabán, a Szent István téren
bringás reggelivel indult: a
Magyar Kerékpáros Klub
lepte meg a munkába, illetve
iskolába kerékpárral közlekedôket egy péksüteménnyel
és egy doboz tejjel.
– Az autóhasználat visszafogására, valamint a gyalogos
és kerékpáros közlekedés
fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Békéscsaba jó helyzetben van, földrajzi
adottságait is kihasználva
folyamatosan bôvül kerék-

A gyerekek a helyes közlekedésrôl is tanulhattak
párhálózatunk, és az itt élôk
szívesen bicikliznek – mondta
Varga Róbert szervezô, a Tudatos Közlekedôk Egyesületének titkára.
Az autómentes napon az
iskoláscsoportok számára
olyan játékokkal készültek,
amelyekbôl sokat tanulhattak
a gyerekek a kerékpározás
szabályairól is. A fenntartható
közlekedéssel kapcsolatos vetélkedôt rendeztek, melynek

lebonyolításában Somogyiné
Bencsik Szilvia baleset-megelôzési elôadó és Jimmy bohóc is tevékeny részt vállalt.
A folytatásban a biztonságos
közlekedést középpontba helyezô programokkal készültek
a szervezôk. A gyerekeket
KRESZ-park és biciklik, a felnôtteket pedig ügyességi pálya, valamint lábbal hajtható
gokartok várták.
Kovács Dávid

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ • Kamaraterem • Gyula, Kossuth utca 13.
O kt ó ber

a

G yulai

• 2015. október 15., 18.30 óra:
Keleti Éva Balázs Béla-díjas, kiváló mûvész
VISSZAPILLANTÁS címû fotókiállítás-megnyitója
• 2015. október 15., 19.00 óra:
„A népszerû énekesnô elôször a Gyulai
Várszínházban” – PALYA BEA – koncert
• 2015. október 21., 19.00 óra:
„Egy legendás zenekar újraéled… és nem is

V ársz í nházban
akárhogyan!” – SYRIUS LEGACY –
koncert
• 2015. október 27., 19.00 óra: FILMKLUB – ANNA KARERINA – angol–francia film
(2012)
• 2015. október 29., 19.00 óra: „A sikerregény a
színpadon is sikeres… e-mail szerelem.” – DANIEL
GLATTAUER: GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE

Információ: Gyulai Várszínház (Kossuth u. 13.) • Tel.: 66/463-148
Belépôjegyek elôvételben, munkaidôben vagy az elôadás elôtt a helyszínen válthatók.
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu • Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

Opauszki Zoltán
is aktívan részt kíván venni.
Emellett kedvezô és komplex hirdetési lehetôségeket is
kínálunk majd a vállalkozóknak.
– Lapunk 1999-ig hetilap
volt, azóta kéthetente jelenik
meg. Hogyan alakul a jövôben
a Csabai Mérleg sorsa?
– A Csabai Mérleg a Békéscsabai Médiacentrum Kft.
szerves része. Az újságot
októbertôl kezdôdôen a médiacentrum adja ki, a www.
csabaimerleg.hu oldal anyaga megtekinthetô lesz az
új www.behir.hu oldalon. A
nyomtatott lap megjelenése
egyelôre kétheti marad, de a
késôbbiekben, a kft. eredményességének függvényében,
elképzelhetônek tartom, hogy
visszaáll a heti megjelenés.
Mikóczy Erika

Jegyzet
Rólunk, nekünk

Mikor kezükbe fogták a mostani lapszámot, bizonyára
kevesen tudták, hogy ez a Békéscsabai Médiacentrum elsô
nyomtatott sajtóterméke.
A szerkesztôség munkatársaival és több, országos szinten elismert szakemberrel néhány hónapja azon dolgozunk,
hogy egy profi, jól mûködô,
közszolgálati médiaközpontja
legyen városunknak, és ezzel
együtt Békés megyének.
Biztosan akad, akiben felmerült, hogy miért van szükség az új médiára – nem azért,
hogy nekünk is legyen ilyen.
Mind ez idáig nem volt egységes, minden területet átfogó
közszolgálati médiafelület Békéscsabán, sôt, a megyében
sem. Olyan tartalom, ami igazán a helyieknek szólna. Ez az,
amiért úgy éreztük, meg kell
ezt csinálni: rólunk, nekünk.
Kell egy olyan szereplô a
mai médiapiacon, aki azt is
megkérdezi, mit szólnak ahhoz
a helyiek, hogy nem tudnak
közlekedni a saját utcájukban,
de lényeges beszámolni arról
is, hogy a szomszéd néninek
hatalmas paradicsom termett
a kertjében. A végtelenségig
sorolhatnám, mirôl szeretnénk
írni, néhány héten belül megmutatjuk, mire gondoltunk.
A mûsorstruktúra összeállításánál, a televízió közszolgálati jellegén kívül, hangsúlyosan
figyelembe vettük a városlakók

véleményét, a nézôi igényeket.
Megkérdeztük és megkérdezzük, mit akarnak látni, tudni és
láttatni, tudatni. Hírportálunk
fejlesztésénél egyebek mellett
lehetôséget biztosítunk Önöknek, hogy bizonyos funkciókat
saját ízlésüknek megfelelôen
használjanak. A Csabai Mérlegben több olyan rovatot tervezünk, ahol Önök a kérdéseikre kapnak választ.
Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére
való mûsort, rovatot kínálatunkban. Mint a médiacentrum
fôszerkesztôje, remélem, olyan
szeretettel fogadják majd hírportálunkat, televíziónkat, újságunkat, amilyen szeretettel és
izgalommal mi készítettük. Készen állunk. Induljanak el velünk
az úton, és akkor hamarosan új
idôszámítás kezdôdhet...
Bali-Hatala Boglárka

A közgyûlés elismerése

Kitüntetés Barcs Józsefné Csizmadia Margitnak
A képviselô-testület Barcs
Józsefné Csizmadia Margitnak ítélte oda a Békéscsaba
Közgyûlésének Elismerése
kitüntetést. A kitüntetett a
szeptemberi közgyûlésen
kapta volna meg az elismerést, végül a jaminai közgyûlés meghiúsulása miatt a
Jaminai Közösségi Házban
méltatták életútját, munkáját. Egy csokor virágot is
kapott a polgármestertôl, de
az oklevelet csak az októberi
testületi ülésen veszi át.
Barcs Józsefné Csizmadia
Margit a Felvidéken, Vágfarkasdon született. Hatéves volt,
amikor a Benes-dekrétumok
következtében családját fegyveres erôszakkal Magyarországra, Békéscsabára telepítették. Pedagógusnak tanult
Szegeden, és nyugdíjazásáig
Békéscsabán tanított. A felvidéki magyarság sorsa gyermekkora óta foglalkoztatta,
aktív kutatómunkáját 1997-ben
kezdte el. Elsô írása a Nagybánhegyesen élô áttelepítettekrôl jelent meg.
2007. április 15-én megemlékezô, hálaadó istentiszteletet szervezett Békéscsabán
a református templomban. A
Rákóczi Szövetség tagjaként
folyamatosan támogatta a Komáromban mûködô Kecskés
László Társaság alapítvány
munkáját. 2008 júliusában
kezdeményezte és szervezte

Barcs Józsefné Csizmadia Margit a Felvidékrôl
kitelepített magyarokért emeli fel szavát
a csabai polgármesteri hivatal udvarán, az árkádsoron
az 1945 és 1948 között kényszerrel kitelepített magyarok
vonatkozásában emléktábla
elhelyezését.
2009. március 15-én Budapesten, a Rákóczi Szövetség országos értekezletén
könyvgyûjtô akciót hirdetett
meg „Magyar nyelvû szépirodalmat a Felvidék magyar
tannyelvû iskoláinak” címmel. 2012-ben az Emberi
erôforrások Minisztériuma
által meghirdetett Életút
címû pályázaton elsô helyezést ért el a „Vágfarkasdtól
a Viharsarokig” címû írásával. Országszerte elôadások keretében ismertette a
Benes-dekrétumok hiteles
történelmi hátterét és saját
átélt emlékeit. A Felvidékrôl

áttelepített magyarok anyagi
kárpótlását kezdeményezte.
Munkájának célja a felvidéki
magyarság szenvedéseinek,
megpróbáltatásainak ismertetése.
A közösségi házban Barcs
Józsefné Csizmadia Margit
elmondta, hogy a felvidékrôl
kitoloncoltak munkacsoportja
évekkel ezelôtt a Biblia szavaival indult: „az igazság szabaddá tesz benneteket”. Mint
mondta, nagy szükségünk
van az igazság kimondására,
ôk munkájuk során ezt tették,
ezt teszik, és ezzel járulnak
hozzá a magyar nemzet egységéhez. A kitüntetett köszönetet mondott az elôzô és a
jelenlegi városvezetésnek is
a felvidékrôl kitelepítettek
kezdeményezéseinek felkarolásáért.
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színház a tanmedencében

Haditorna a repülôtéren

Gálamûsor a Szigligeti ovi uszodájáért

Fiatalokkal a honvédelemért

A tanmedence színpaddá és nézôtérré változott néhány órára
Az óvodások fantáziája határtalan, pár kellék segítségével pillanatok alatt mesehôsökké válnak és átvarázsolják
a környezetüket is. Arra viszont még talán a különleges
képzelôerôvel megáldott kicsik sem gondoltak eddig,
hogy egy óvoda medencéje nézôtérré alakítható, az uszoda bejáratánál pedig igazi színészek énekelnek és táncolnak úgy, mintha az a világ legkülönlegesebb színpada
lenne. Pedig – sok jó embernek köszönhetôen – éppen ez
történt a közelmúltban egy délután a Szigligeti oviban.
– Nemes cél érdekében vagyunk most itt. A Békéscsabai Jókai Színház mûvészei
gálamûsort adnak, amelynek
bevétele hozzájárul az óvoda
tanmedencéjének felújításához. Köszönet mindenkinek,
aki segített, külön köszönet a
Jókai színház mûvészeinek a
felajánlásért, és Fülöp Csaba
képviselônek azért, mert szívügyének tekinti az uszodánkat – fogalmazott Beghdadi
Éva.

FeDezD Fel
eurÓPÁt!
Pályázati lehetôség
középiskolásoknak

Kutass! Filmezz! Utazz!
Nyerj látogatást az egész osztálynak Budapestre, az Európai Unió Házába!
Mit kell tenned?
Látogassatok el lakóhelyeteken vagy annak környékén
egy vagy több, uniós fejlesztéssel megvalósult középületbe, helyszínre (oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi
intézmény, múzeum, könyvtár
stb.), és a látogatást örökítsétek meg videofelvételen.
A maximum 2 perces videót
töltsétek fel a netre, és a linket
küldjétek el a Békés Megyei
Europe Direct irodának a jelentkezési lappal együtt.
Jelentkezési határidô:
2015. november 13.
Fôdíj: A legjobb videót készítô osztály részt vehet a
strasbourgi Európai Ifjúsági
Rendezvényen.
Jelentkezés és további információ: a http://ed.bmk.hu
weboldalon vagy személyesen a Békés Megyei Könyvtárban mûködô Békés Megyei
Europe Direct Tájékoztató
Központban (5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3.)

Fülöp Csaba, a körzet képviselôje elmondta, hogy széles
körû összefogás van kibontakozóban a tanmedence felújítása érdekében. Békéscsaba
önkormányzata 10 millió forintot szavazott meg erre a célra,
az óvoda pedig támogatójegyeket bocsátott ki, amelybôl
mintegy kétszáz darabot adtak el. A jótékonysági elôadás
ötlete Fekete Péternek, a színház korábbi igazgatójának a
fejébôl pattant ki, amikor ô is

támogatójegyet vásárolt. A
direktor távozását követôen
utódja, Seregi Zoltán is felkarolta ezt az ügyet, így jöhetett
létre a gálamûsor.
A színészek igen komolyan
vették a felajánlást, szívvel-lélekkel varázsoltak színházat
a különleges színpadra. A
közönség – amelynek soraiban ott volt sok szülô mellett
Szarvas Péter polgármester,
Kiss Tibor és Nagy Ferenc alpolgármester, dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Takács Péter,
Kutyej Pál és Miklós Attila képviselô is – hatalmas tapssal
köszönte meg az elôadást,
a gyerekek pedig boldogan
táncoltak a Rokodál zenéjére
és a Dzsungel könyve dalaira
az egyelôre még üres medencében.
Mikóczy Erika

A rendezvényen negyvenöt csapat mérte össze erejét és tudását
Tizennegyedik alkalommal rendezett haditornát a tizenkét év feletti általános iskolások és középiskolások részére a Magyar Tartalékosok Szövetségének (Matasz)
Békés Megyei Szervezete, ezúttal a békéscsabai repülôtéren. A rendezvényen negyvenöt csapat mérte össze
erejét és tudását.
– A rendezvény elsôdleges célja és feladata, hogy a
honvédség értékeit közvetítse, hidat képezzen a civil lakosok és a honvédség között.
A kialakult migránshelyzet, a
terrorveszély és a kiszámíthatatlan globális folyamatok
igénylik az önkéntes tartalékos rendszer elindítását, hogy
Magyarországon a honvédelem iránt elkötelezett fiatalok
nevelôdjenek ki, érezzék ma-

könyv a csabai zsidóságról
Van-e Mózes-szobor városunkban?

gukénak a kihívást – fogalmazott Mikulán Róbert, a Magyar
Tartalékosok Szövetségének
Békés megyei elnöke.
A haditornát két évvel ezelôtt a szövetség országos
versennyé minôsítette, így
például ebben az esztendôben Heves megyébôl érkeztek fiatalok a megmérettetésre, de egy német küldöttség
is ellátogatott Békéscsabára
azzal a tervvel, hogy a ta-

pasztalatokat összegyûjtve
hazájukban is megvalósítsák
a programot.
A versenyre ezúttal negyvenöt általános és középiskolás csapat nevezett. A diákok
nyolc állomást teljesítettek,
elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg, amelyek
között a futás, a tájékozódás,
fegyver szét- és összeszerelés, valamint a lövészet is
helyet kapott. Mindemellett
a fiatalok megismerhették a
honvédség társszervezeteit is,
hiszen a büntetés-végrehajtás, a rendôrség és a katasztrófavédelem gépjármûveit,
felszereléseit is láthatták.
Kovács Dávid

sínen a mentôállomás

Új eszközt kapott a csabai szervezet

Tudják önök, ki az a Deutsch
Tibor? Segítünk: az ô nevét
viseli a Jankay kávéház. De
mi köze Békéscsabához és
a zsidósághoz? És Tevan
Andornak? Dr. Micheller
Magdolna, a Szent István
Egyetem (SZIE) fôiskolai
tanára nemrég kiadott, a békéscsabai zsidóságról szóló könyvében többek között
errôl is írt.
Micheller Magdolna a kötettel
A Fejezetek a békéscsabai
zsidóság történetébôl (1815–
2015) címû kötetet elsôsorban két évforduló apropóján
írta meg a szerzô: 200 éves
az elsô olyan dokumentum,
amelybôl kiderül: ekkor már élt
zsidó család Békéscsabán.
– A másik ok direktebb: 70
éve, 1945. január 31-én szabadult fel a birkenaui tábor
– avatta be lapunkat a részletekbe dr. Micheller Magdolna, aki azt is elmondta, hogy
a mostani könyv a 2008-ban
megjelent (M. Serédi Anikóval közösen jegyzett), A békéscsabai zsidóság történetének átdolgozott, második
kiadása. A kötet egyaránt
betekintést ad Békéscsaba
történetébe, illetve abba, hogyan honosodott meg a zsidó kultúra városunkban.
A kötetet még június 25-én
mutatták be a SZIE békéscsabai campusán, az Egyetemi
Közéleti Szalon keretében.

Bíró Csaba végtagrögzítô vákuumsínt adományozott
Ez az idôpont újabb történelmi dátumhoz köthetô: 1944ben ezen a napon indultak
Auswitz felé az elsô vonatok
a békéscsabai vasútállomásról. Közel háromezer embert
vittek el Békéscsabáról. A
haláltábort csupán 130-an
élték túl.
A szerzônô olyan, a városhoz köthetô neves, zsidó
származású személyekkel is
foglalkozik munkájában, mint
Hirsch Gábor kutatómérnök,
holokauszt túlélô, Jankay Tibor festômûvész, grafikus
(születési nevén Deutch Tibor),
vagy Tevan Andor nyomdász,
könyvmûvész.
A szerzô fôként levéltári
dokumentumokra támaszkodva készítette könyvét, melyet
névsorok, végrendeletek és
számos fotó is gazdagít, illetve
korábbi szerzôtársa, M. Serédi
Anikó munkáját is felhasználta.

És hogy van-e városunkban
Mózes-szobor? A válasz igen:
a Csaba utcai Idôsek Otthonának tetején. A szobrot egy
zsidó építészmérnök tervezte
az épületre. Érdekesség még,
hogy a Kazinczy-lakótelepen
egy román szobrász kockaszobra emlékeztet a holokausztra, a Deák utcán pedig
réztáblácskák ôrzik az egykori
lakók emlékét.
Dr. Micheller Magdolna középiskolás kora óta foglalkozik
a zsidó kultúrával. 1993 óta
tanít Békéscsabán, jelenleg
a SZIE Gazdasági Campusa
Társadalom és Vezetéstudományi Intézetének fôiskolai tanára. Eddig 125 publikációja,
ebbôl 10 önálló kötete jelent
meg. Bôvebb írásunkat és a
könyvvel kapcsolatos további érdekességeket a www.
csabaimerleg.hu oldalon olvashatják.
Varga Diána

Bíró Csaba önkormányzati képviselô egy végtagrögzítô
vákuumsínt adományozott a Békéscsabai Mentôállomásnak a közelmúltban. Az eszközzel törések rögzítése, valamint fájdalomcsillapítás is lehetséges.
Tíz éve alakult meg a Békéscsabai Mentôalapítvány
amely a jelenlegi vezetéssel,
az elmúlt két évben még aktívabban dolgozik az új eszközök beszerzésén.
– Az alapítvány célja, hogy
folyamatosan fejlôdjön az állomás, amely 130 ezer embert
lát el, évi 10 ezer esetszámmal
dolgozik. Mindig van olyan új
eszköz, amely segíthetné a
munkát. Köszönjük Bíró Csaba képviselô úrnak, hogy a
közremûködésével egy közös
tervünk valósulhatott meg
– mondta Ledzényi János,
a Békéscsabai Mentôalapítvány alelnöke.
Az adomány jelen esetben egy végtagi vákuumsín,

amely törések, ficamok esetében rögzíti a sérült végtagot,
sôt, még a fájdalmat is csillapítja. Emellett egy kifejezetten
praktikus eszközrôl van szó,
amelyet akár a gyerekeknek
is szívesen bemutatnak.
– Amikor megkeresett Ledzényi János, kötelességemnek éreztem, hogy lehetôségeimhez mértem támogassam a mentôsöket, akik az év
365 napján 24 órában életet
mentenek. Ez egy olyan hivatás, amelyre az egész életüket
szánják, éppen ezért, amikor
tudok, szívesen segítek, könynyítek az itt dolgozók munkáján – hangsúlyozta Bíró Csaba
önkormányzati képviselô.
Kovács D.
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Üzletember-találkozó

stretnutie podnikatel’ov

hazánkban, amelyek tevékenysége többek között a
gépgyártás, acélfeldolgozás, energiaipar, valamint
a gyémánt- és nemesfémkereskedelem területére terjed ki. Ezzel egyidejûleg a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara irodaházában
háromoldalú szlovák–román–
magyar kamarai fórumra került sor.
A találkozón a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselôi és az
MKIK Magyar–Román Tagozat
képviselôi mellett részt vettek
a szlovák delegációban érkezô pozsonyi és kassai kamarai képviselôk, valamint a
BMKIK romániai partnermegyéi közül az aradi, nagyváradi, temesvári, krassó-szörényi
kamarák elnökei és vezetô

tislavou a Košicami, pomocou
ktorých mohli obe strany rozšíriť
svoje možnosti exportu na najbližšie hospodárske trhy eurozóny. Na fóre generálny konzul
SR, Štefan Daňo prízvukoval,
že toto prestížne hospodárske
stretnutie môže byť inšpirujúce pre partnerské komory, v
rámci nich predovšetkým pre
malé a stredné podnikania.
20 členná delegácia zo
Slovenska predstavila v našej vlasti také ﬁrmy, činnosť
ktorých sa zameriava na strojárstvo, spracovanie ocele,
energetický priemysel, ako aj
obchod s diamantami a vzácnymi kovmi. Zároveň sa v kancelárskej budove Obchodnej a
priemyselnej komory Békešskej župy uskutočnilo trojstranné, slovensko-rumunsko-maďarské fórum komôr.

Magyar–szlovák üzletember
találkozót szervezett szeptember 23-án a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Békéscsabán a Fiumében.
A tanácskozás célja az
volt, hogy a megyei vállalkozások olyan kapcsolatokat
építsenek ki Szlovákia két
legerôsebb régiójával, Pozsonnyal és Kassával, amelyek segítségével a felek bôvíthetik exportlehetôségeiket
a legközelebb esô euró alapú piacokon.
A fórumon Štefan Daňo
– fôkonzul kiemelte, a magas
szintû gazdasági találkozó
inspiráló és fejlesztô hatású
lehet a társkamarák, azon belül is elsôsorban a kis- és középvállalkozások számára.
A 20 fôs szlovák delegáció olyan cégeket képviselt

tisztségviselôi. A fórum megszervezésével a Békés megyei kamara segíti a szlovák
kamarák kapcsolatfelvételét
a romániai kamarákkal, hogy
elônyös gazdasági együttmûködés alakuljon ki a résztvevôk között.
Balázs Anett

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város polgárait

az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére szervezett ünnepségre,
megemlékezésre.

Obchodná a priemyselná komora Békešskej župy organizovala 23. septembra v Hoteli
Fiume stretnutie maďarských
a slovenských podnikateľov.
Cieľom rokovania bolo, aby
podnikania v našej župe vytvorili
také kontakty s dvoma najsilnejšími regiónmi Slovenska, s Bra-

Na stretnutí sa okrem zástupcov Obchodnej a priemyselnej komory Békešskej
župy (OPKBŽ) a predstaviteľov
Maďarsko-rumunskej sekcie
Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory zúčastnili aj
členovia slovenskej delegácie,
predstavitelia bratislavskej a
košickej komory, ako aj zástupcovia rumunských partnerských žúp OPKBŽ , predsedovia a vedúci funkcionári
aradskej, veľkovaradínskej, temešvárskej a krašovsko-severinskej komory. S organizovaním fóra komora Békešskej
župy napomáha nadviazaniu
kontaktov slovenských komôr
s rumunskými komorami, aby
sa vytvorila výhodná hospodárska spolupráca medzi zúčastnenými stranami.
B. A.

2015. október 23-án, pénteken 11.00 órakor
központi ünnepség a Nagy Imre téren
Program:
Ünnepi mûsor a Békéscsabai Jókai Színház
közremûködésével

Szarvas Péter

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének
megemlékezô beszéde
Koszorúzás

2015. november 4-én, szerdán 14.00 órától
megemlékezések ’56 hôseirôl

Koszorúzás Mány Erzsébet és Farkas Mihály
kivégzésének helyén, a Kazinczy utcai emléktáblánál.
Koszorúzás a Berényi úti temetôben,
Zsíros Mihály hadnagy,
valamint Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírjánál.

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában
820 m2-es belterületi telek (jelenleg
gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

2015. október 8–14.

• Hotel Transylvania 2. – Ahol még mindig szörnyen jó
(szinkr. am. csal. animációs film) 3D! PREMIER!
• Kötéltánc (szinkr. amerikai dráma) 3D! PREMIER!
• Mentôexpedíció (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Az útvesztô: Tûzpróba (szinkr. amerikai sci-fi akció) 3D!
• Hercegnôk éjszakája (angol romantikus dráma)
• A kezdô (szinkr. amerikai komédia)
• Victoria (német thriller) PREMIER! ART!
2015. október 15–21.

• Hotel Transylvania 2. – Ahol még mindig szörnyen jó
(szinkr. am. csal. animációs) 3D!
• Kötéltánc (szinkr. amerikai dráma) 3D!
• Mentôexpedíció (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
• Bíborhegy (szinkr. amerikai horror) VILÁGPREMIER!
• Mélyütés (amerikai dráma) PREMIER!
• Fák jú Tanár úr! 2. (szinkr. német vígjáték) PREMIER!

www.csabacenter.hu

3024 m 2 telek eladó, fele bekerítve, víz van, villany bevezethetô.
Befektetôknek alkalmas.
Tel.: 30/486-5707.
Békéscsabai Fényesen, a megújulás
elôtt álló Györkei utcában ELADÓ egy
120 m2-es öreg, de száraz, jó elosztású családi ház, 1981 m2-es, fényesi fôcsatornára futó telekkel, öntözési lehetôséggel. A ház hat tulajdonrészébôl
öt tulajdonrész megvásárlásával a ház
beköltözhetôen, bútorokkal eladó. Eladási ár az öt tulajdonrészért 3,9 M Ft.
Tel.: 30/829-7941.
SZOLGÁLTATÁS
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.
Tömérdek a fizetendô járulék? Nem
kapja meg idôben az átutalásokat?
Nehezen vált? Látogasson el hozzánk! Medosoft könyvelôiroda.
www.medosoft.hu

Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenzô szerelése,
javítása, kulcsmásolás. Utánfutókölcsönzés, 6 m hosszig nyújtható,
billentô önürítôs platóval is! Dobos István u. 20. Tel.: 30/233-4550,
70/335-7584, 66/636-135.
OKTATÁS
Játékos atlétikai edzések 6–12 éves
gyerekeknek az atlétikai klubnál.
Tel.: 20/238-1620.
Angoltanítást vállalok: 20/238-1620.
Matematika középiskolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok. Tel.: 70/392-0459.
Matematika általános és középiskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.
Matematika közép- és emelt szintû
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.
Történelembôl emelt, középszintû
érettségire felkészítés. 70/332-9116.
Matek, fizika, kémia magánórák.
Házhoz megyek! 20/563-3964.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör,
2 db karnis (230, 250 cm), Daewoo
és Graetz színes tévé, UNION lábbal
hajtós, szekrényes varrógép, fehér
sarokpolc, egy pár hálószobai fali
lámpa, függeszték búrával eladó Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.
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Cirkuszmisszió Békéscsabán

Békéscsaba anno

A Recirquel Újcirkusz Társulat elôadása

Az országos cirkuszmisszió
célja, hogy a cirkuszmûvészet
megújuló irányzatát, a franciák és a kanadaiak (Cirque
du Soleil, 7 Fingers) által
megteremtett és világszerte népszerûvé vált újcirkusz
mûfaját és annak magyar
képviselôjét, a Recirquel
társulatot, a vidéki színházak közönségének körében
népszerûsítse. Az újcirkusz
a tánc és a színház szimbolikus kifejezôeszközeivel történetet mesél, miközben az
artistamûvészek az életükkel
játszanak.
A Recirquel társulat elôadásait a Müpa három éve
telt ház elôtt játssza. Tavaly
Franciaországban, az újcirkusz hazájában, hétezer nézô
elôtt nagy sikerrel mutatkoztak be, azóta többek között
a Szerb Nemzeti Színházban
és a holland Cultura Nova
Fesztiválon kápráztatták el a
közönséget.
A Cirkusz az Éjszakában
címû elôadás 2015. november 17-én és 18-án látható a
Jókai színházban. A páratlanul kedvezô 500, illetve 1500
Ft-os jegyár is a misszió része, nem a bevétel a fontos,
hanem hogy minél többen
megismerkedhessenek ezzel
a mûfajjal.
Az elôadás izgalmas és
innovatív módon ötvözi a
több mint fél évszázados

múltra visszatekintô fôvárosi
artistaképzés legnemesebb
hagyományait a színházi
mûvészettel. Az elôadás során a társulat tagjai egy közös
utazáson vesznek részt, ahol
megkísérlik elérni és beteljesíteni az emberiség ôsidôk
óta áhított vágyát: a repülés
tudományának elsajátítását.
A fikció szerint az artistamûvészek egy elveszett vándorcirkusz nyomába erednek, és

az epizódszerû jelenetek során felfedezik saját személyiségük legmélyebb részeit is.
Az újcirkusz filozófiájával
összhangban az alkotók nem
lineáris történetet mesélnek
el: a történelem elôtti idôk
örök érvényû jelképei, a jól
ismert mítoszokból megelevenedô szituációk segítenek
a nézônek abban, hogy otthonosan érezze magát az
értelmünk helyett inkább az
érzéseinkkel megragadható
világban. A Budapest omladozó tûzfalai által megihletett
díszletek között szárnyaló, extravagánsan misztikus ruhákba öltöztetett kilenc akrobata,
egy hipnotikus hangon idônként dalra fakadó tûzvörös
hajú narrátor, valamint közismert zongorista kísérôjük
olyan álomszerû utazásra
invitálja a közönséget, amit
lehetetlen visszautasítani.

A csabai Hangya szövetkezet
A Hangya az 1898-ban alakult Országos Központi Hitelszövetkezet által létrehozott,
termelô-értékesítô és fogyasztási szövetkezet magyarországi üzlethálózata volt. Az
1920-as években valamennyi
hazai településen jelen voltak
üzletekkel, mint Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja.
A Hangya fél évszázadon
keresztül termeltetett, hitelezett, feldolgozott, kis- és nagykereskedést folytatott, tagjait
szociálisan is segítette, jelen
volt városokban és falvakban
egyaránt. 1940-ben négyszáznál több boltja, kétezer tagszövetkezete volt hétszázezer
taggal, húsz ipari üzemével és
harminc konzervgyárával.
A Hangya békéscsabai
kirendeltségének épülete a
Szarvasi úton (a víztoronynál) volt, üzlettel, étteremmel.

Az egykori Hangya-épület, sarkán az ÁFÉSZ
kiskereskedelmi üzlettel, balról a megyei vendéglátó
vállalat Ezerjó éttermével
1926-tól országosan az egyik
legjobb eredményt produkáló
egységként tartották számon.
Köszönhetôen Szabó Jánosnak, aki 1913-tól tisztviselôként kezdte munkásságát a
sátoraljaújhelyi Hangya kirendeltségen, és 1926-ban került

Cirkusz az éjszakában

A Recirquel Újcirkusz Társulat elôadása
2015. november 17–18. 19.00, 2015. november 18. 14.30
Szereposztás: Artisták: Biritz Ákos, Farkas László, Herczeg Richárd, Illés Renátó, Kapitány Olívia, Lakatos Leonetta, Pintér Áron,
Veress Zsanett, Wittmann Csilla
Közremûködôk: narrátor: Czigány Judit, zongora: Lengyel Zoltán,
zeneszerzô, zenei rendezô: Sárik Péter, zeneszerzô, elektronikus
hangszerelô: Terjék (Fiddler) Gábor, világítástervezô: Petô József,
jelmeztervezô: Kasza Emese, rendezô asszisztense: Pócsik Henrietta, smink: Ipacs Szilvia, fodrász: Marton Ádám.
író, koreográfus, rendezô: Vági Bence.
Az elôadás idôtartama: 85 perc, szünet nélkül.

én is lehetek sikeres?
Agykontroll-tanfolyam indul
Békéscsabán október 31-én!
Izgalmas kísérlet zajlott Angliában, ahol óriásplakátokon
szokatlanul szerencsés és szokatlanul peches emberek
jelentkezését kérték. Mindkét csoportba igen sokan jelentkeztek.
A jelentkezôket titokban egy kísérletnek vetették alá,
ahol is azon az utcán, ahol végig kellett sétálniuk, nagy
értékû papírpénzt tettek az utca kövezetére (minden kísérleti személynél ugyanarra a helyre). És láss csodát! A
pénzt, az összes, magát szerencsésnek tartó ember észrevette, míg valamennyi peches elsétált mellette.
Ez a kísérlet is bizonyította, hogy a szerencse, és annak
hiánya is a tudatalattinkban kódolt programon múlik.
A jó hír az, hogy ez a program megváltoztatható.
Éppen úgy, mint sok más beidegzôdés, amit gyerekkorunktól kezdve hordozunk. Megváltoztathatjuk viszonyulásunkat anyagi helyzetünkhöz, emberi kapcsolatainkhoz, a legjobb munkalehetôségek megtalálásához, sôt,
még saját képességeinkhez is. Így válhatunk sikeresebbé
saját életünkben, így tehetjük jobbá szeretteink életét.
A 40 órás, két hétvégén zajló agykontroll-tanfolyam
pontosan ezt tanítja meg. A tudományosan megalapozott
képességfejlesztô és stresszkezelô módszert bárki megtanulhatja, alapja egy speciális relaxációs gyakorlatsor.
Ellazult állapotban, elménk ki nem használt lehetôségeit
fedezzük fel. Ebben az ún. „alfa” állapotban megszabadulhatunk fejfájástól, álmatlanságtól, felesleges kilóktól, káros
szenvedélyektôl, betegségtôl, és szert tehetünk új lehetôségekre, amelyekkel jó döntéseket hozunk, oldani tudjuk
mindennapi feszültségeinket, megújítjuk tanulási képességünket, fejlesztjük memóriánkat és elérhetjük céljainkat.

Békéscsabára. Újjászervezte
a kirendeltséget, melynek vezetôje lett. Ô Békéscsabán a
Hangya szövetkezeti eszme
egyik legbuzgóbb személyisége volt. Vezetésével itt is
kitûnô eredményeket értek el,
évente 300 vagon áruforgalmat bonyolítottak le.
Szabó János 25 éves Hangya szövetkezeti munkásságáért 1939-ben, az év elején
rendezett ünnepségen (alsó
képünkön középen) elismerô oklevelet kapott a Hangya
igazgatóságától.
1945 után, az államosítás
során az összes Hangya-vagyont kártalanítás nélkül foglalták le. A Hangya késôbb
ÁFÉSZ néven alakította szövetkezeti jellegû társaságait.
Gécs Béla

egy nô Munkácsy álmaiból tûz, víz... olaj és pasztell
A Pihenô hölgy Békéscsabán

Munkácsy Mihály – ugyanúgy,
mint Leonardo a Mona Lisaját – soha nem adta el a Pihenô hölgy címû festményt. Az
életmûben viszonylag ritkán
megjelenô, lendületes ecsetvonásokkal megfestett intim
jelenetet Munkácsy mindig a
mûtermében tartotta. A festô
a kereveten (récamier) fekvô
nôalakot álomszerû könnyedséggel jeleníti meg, egy kínai
selyemparaván elé komponálva. A mûvet a festôzseni
hagyatéki árverésén egykori
impresszáriója, Charles Sedelmeyer vásárolta meg. A kép
ma egy magyarországi magángyûjtemény büszkesége.
A festô kérelmére, 1868.
október 3-án született minisztériumi döntés értelmében a család a Lieb nevet
Munkácsyra módosíthatta.
A Munkácsy Mihály Múzeum

2015. október 3-án ehhez az
eseményhez kapcsolódóan
mutatja be közönségének a
mester Békés megyében eddig sohasem látott mûvét, az
Alvó nô / Pihenô hölgy címû
festményt. Az 1880-as évek
második felében született
Munkácsy-alkotást, amelyet a
Kovács Gábor Gyûjteménybôl
kölcsönöztünk, 2015. december 3-ig tekinthetik meg a látogatók a Munkácsy Mihály
Múzeum Honfoglalók Termében. El sem tudja képzelni a
közönség, hogy múzeumunk
mekkora áldozatot vállalt
azzal, hogy ezt az unikális
festményt bemutatja. Tisztelt
látogatóinknak lehetôségük
nyílik támogatói jegy vásárlásával hozzájárulni a mûtárgy
békéscsabai kiállításához.
Gyarmati Gabriella
mûvészettörténész

Színes és izgalmas kaland vár a résztvevôkre!
Helyszín, jegyelôvétel:
Csabagyöngye Kulturális Központ, Széchenyi u. 4.
Információs telefonszám: 66/449-222
A Pihenô hölgy címû kép részlete

Két alkotó, egy kiállítás

A két mûvész az elmúlt évek munkáiból válogatott a tárlatra
Tûz, víz… olaj és pasztell címmel nyílt kiállítás Filippinyi
Ágnes és Csapó Katalin alkotásaiból szeptember 23-án a
Vasutas Mûvelôdési Központban.
A két képzômûvész hölgy
évek óta ápol barátságot
egymással, emellett több alkalommal közösen gyarapították kreativitásuk tárházát
a kétegyházi alkotótáborban
is. Ezen barátság gyümölcsébôl, az elmúlt évek munkáiból
válogatott képekbôl nyílt tárlat
a Vasutas Mûvelôdési Központban.
Filippinyi Ágnes ez alkalommal fôleg tûzzománc technikával készített alkotásait tárja a
nagyközönség elé, míg Csapó
Katalin képeinek nagy része
grafika. Emellett a tárlaton láthatunk olajképeket és akvarell
– vagy ahogy egyszerûen nevezzük vízfestékkel készült –
képeket is. Az alkotások témáját tekintve többségük tájkép
és csendélet.

– Ági tûzzománcai abszolút festôi jellegû alkotások.
Nagyon szabadon, úsztatott
technikával dolgozik, alkotásait nagyban jellemzi a
spontaneitás, nagyon jól érzi
a színeket meg a formákat –
mondta Veszpi Andrea rajzszakos tanár a tárlat megnyitóján, majd így folytatta –, Kata
pedig egy töprengô típusú
alkotó, akinek a kezébôl nem
olyan hirtelen kerülnek ki dolgok, de munkái annál átgondoltabbak. Sokszor nem a
valóságot jeleníti meg, inkább egy inspiráció az, amit
viszontlátunk a képein.
A kiállítás megtekinthetô október 6-áig, a Vasutas
Mûvelôdési Központ nyitvatartási idejében.
Balázs Anett
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Fodor Zsóka a Ridikülben Elindult a bábszínházi évad
„Nekem Békéscsaba az otthonom!”

Berzsián, Rongyelek és a többiek

Itt nem Magdi anyust szeretik, hanem engem!

„Egy rendes nô minden
terhet elbír... pont úgy, mint
egy ridikül!” – mondja a
Group'n Swing zenekar, és
mondta a beszélgetés mottójaként Kocsikné Juhász Ágnes, aki férjével együtt vezeti
a csabai Ridikül Szalont. Ezúttal Fodor Zsóka volt a szalon vendége, ô engedett betekintést „élete ridiküljébe”.
Ami biztosan tudható volt,
hogy a mûvésznô mögött
van 25 filmszerep, több mint
300 színdarab, 240 szinkronszerep. Játszott több színházban, Csabán is, tizenegy
évig pedig a Barátok közt
tévésorozat Magdi anyusaként láthatták a nézôk. Most
viszont az életébe engedett
bepillantást Fodor Zsóka, és
mindezt olyan közvetlenül,
annyi kedvességgel és humorral tette, mintha minden

egyes jelenlevô személyes jó
ismerôse lett volna.
– Ötven éve végeztem a
fôiskolán, akkoriban kötelezô
volt vidéken tölteni két évet.
Én Békéscsabára kerültem, és
igazán Lovas Editnek köszönhetem, hogy színésznônek
vallhatom magam. A fôiskolán
olyan se hús, se hal voltam, elismerték ugyan, hogy tehetségesnek számítok, de nem voltak oda értem. Edit azonban
hitt bennem – mondta Fodor
Zsóka, aki késôbb is visszavisszatért ide. A mûvésznô
pár éve, amikor Felkai Esztert
nézte meg A hölgy fecseg és
nyomoz címû darabban, megismerkedett Fekete Péterrel. A
direktor már akkor hívta Csabára játszani, ô azonban csak
késôbb mondott igent.
– A Csárdáskirálynô Cecíliáját akartam eljátszani, ezt

kértem, pedig nincs énekhangom, de megoldottam,
32 alkalommal voltam Cecília.
Ezután azt kérdezte az a drága Fekete Péter, akit mindig
is szeretni fogok, hogy a következô évben mit szeretnék
játszani. Ez óriási dolog, így
aztán jött Az öreg hölgy látogatása, majd a Zserbótangó.
Aztán lakást vettem Csabán.
Tudjátok, ha itt végigmegyek
az utcán, érzem az emberek
szeretetét – jegyezte meg Fodor Zsóka.
A mûvésznô beszélt a szerelmeirôl, édesanyjáról, az
életérôl – az érzelmek széles
skáláját váltotta ki a Ridikül
Szalon vendégeibôl. Hol kön�nyezett, hol nevetett a közönség, amikor Fodor Zsóka megmutatta élete ridiküljének zegzugait.
Mikóczy Erika

Gyermeki énem azonnal reakcióba lépett a képzelet számára ingerekben oly gazdag
környezettel, melynek biztos
jele volt a spontán mosoly.
– Mit csináltok éppen?
– Amit itt látsz, az az idei
évad elsô elôadása, a Berzsián és Dideki. Berzsián egy
író, aki különbözô problémákkal küzd, és a végén válságba
keveredik. Az ô megmentésérôl szól a történet, kicsit filozofikus, kicsit játékos formában
bemutatva. Ez lesz az elsô
elôadás. Egybôl utána kezdünk is neki egy angol szerzô
darabjának, melynek címe:
A királykisasszony, aki nem
mehetett el a bálba, hiszen a
tudós király minden vagyonát
kutatásokra költi, így nem jut
pénz báli ruhára. Ebbôl adódik a konfliktus és aztán a
megoldás is. Ezt december
6-án játsszuk. Januárban lesz
egy nagyon aranyos Székelyföldön íródott mese, Rongyelek a példakép címmel, ami

Fotó: Napsugár Bábszínház

Egy esôs délután találkoztam Lenkefi Zoltánnal, a
Napsugár Bábszínház igazgatójával, hogy beszéljen
lapunknak az idei évadra
tervezett bemutatókról. A
színház ajtaján belépve, a
színpad közepén két figurát
láttam üldögélni, piros, kék
és sárga színû ruhákba öltöztetve.

Miért szeretem Békéscsabát? Tudjátok, itt törôdnek
velem, figyelnek rám, és
sokan szeretnek! Nem Magdi anyust szeretik, hanem
engem! Eltöprengtem azon,
hol szeretnék megöregedni, hol van az a hely, amit
otthonomnak mondhatok.
Nekem ez a város, nekem
Békéscsaba az, itt van az
otthonom – mondta Fodor
Zsóka szeptember 26-án, a
Munkácsy Hotelben, a Ridikül Szalon vendégeként.

„A bennünk élô gyermeknek szüksége van a játékra”
egy nagyon vékony és ös�szeesett kismalacról szól,
aki mindenképpen az ételek
királya, disznófôsajt szeretne
lenni. Természetesen nem azt
fogják látni a gyerekek, hogy
levágjuk és feldaráljuk a fôszereplôt, hanem a kismalac
fejlôdésének történetét mutatjuk különbözô helyszíneken.
Legutoljára pedig a Mary és
a tenger címû elôadást láthatják a gyerekek, amelyben egy
kislány útra kél, hogy valóra
váltsa álmát. Élményeit nem
bábok, hanem különbözô
tárgyak segítségével meséli
majd el. Ez már nagyobbaknak, általános iskolásoknak
szóló darab. Bérleten kívül
decemberre terveztünk még
egy kisebb betlehemes elôadást, illetve idén is lesz babaszínház – foglalta össze röviden Lenkefi Zoltán.

– A darabok összeválogatásánál mi volt a koncepció? A
gyerekek szórakoztatása, nevelése, példamutatás?
– Az elsôdleges az, hogy
egy mûvészi színvonalat ki
tudjunk elégíteni. elsôsorban arra koncentrálunk, hogy
olyan elôadások szülessenek,
amelyek maradandó élményt
nyújtanak.
– Hány éves korig ajánljátok ezeket a darabokat?
– Ha valaki beül, rájön arra,
hogy ez nem korhatáros. Ez
viszont nehéz. Becsalogatni a
felnôtteket, akik sok esetben
csak beültetik csemetéiket.
Saját magukat fosztják meg
egy kedves élménytôl. A bennünk élô gyermeknek szüksége van a játékra, a mókára,
amelyet az elôadás alkalmával mindenki megkaphat.
Balázs Anett

